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13 Mayıs 2014’de ülke tarihimizin en üzücü olaylarından birini yaşadık acısını yüreklerimizde hissettik. 
Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında 301 maden işçimizi kaybettik. Hayatını 
kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ise sabır diliyoruz. Bu faciadan gerekli ders-
lerin çıkarılarak bundan sonra bu tür elem bir olayla karşı karşıya kalmamak için gerekli tüm önlemle-
rin hassasiyetle alınmasını temenni ediyoruz.

2014 yılı 1. Çeyrek verilerini içeren operasyonel kiralama sektör raporu yayınlandı

K ur ve faizde yaşanan yükselişler, otomobil ÖTV oranlarındaki artış, BDDK’nın kredi işlem-
lerine yönelik getirdiği sınırlamalar, güven endekslerindeki düşüş, ekonomik aktivite, özel 

sektör yatırımları ve iç tüketimde yavaşlama 2014 yılının ilk çeyreğinde Türkiye otomotiv sek-
törünü olumsuz yönde etkiledi. 

Türkiye yeni otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,92 oranında azaldı-
ğı 2014 yılının ilk çeyreğinde operasyonel kiralama sektörü Türkiye’de satılan yeni otomobille-
rin %16,2’si olan yaklaşık 14 bin 500 adet yeni aracı filosuna kattı.

TNS Global TOKKDER işbirliği işe yürütülmekte olan araştırma sonucunda Mayıs ayında ya-
yınlanan operasyonel kiralama sektör raporunda operasyonel kiralama sektörü ile ilgili birçok 
önemli veri yer aldı. 

2014 yılının ilk çeyreğinde yapmış olduğu yaklaşık 924 milyon TL’lik yeni araç yatırımı ile Tür-
kiye operasyonel sektörünün aktif büyüklüğü 10 milyar TL’yi aştı. 

Araştırma sonucunda ulaşılan bir diğer çarpıcı veri ise sektörün müşteri sayısı ve müşteri ba-
şına düşen araç sayısındaki değişim oldu. Sektörün müşteri sayısı bir önceki yılın aynı döne-
mi göre yaklaşık %32 oranında artarak 27.521’e ulaştı. 2013 yılının ilk çeyreği itibarı ile sektö-
rün müşteri başına düşen araç sayısı 8 iken 2014 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 7’ye düştü. 
Bu veri ülkemizde artık çok uluslu ve büyük yerel şirketlerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli iş-
letmelerin de araç filolarını operasyonel kiralama yönetimini tercih ederek oluşturduklarını işa-
ret etmektedir.

Tüm bu çarpıcı veriler operasyonel kiralama sektörünün ülke ekonomisi ve beraberinde otomo-
tiv sektörü için ne denli önemli olduğunun bir kez daha altını çizdi.

Leaseurope’un Car Leasing Working Group (Operasyonel Araç Kiralama Çalışma Grubu) 
toplantısına katıldık

Üyesi olduğumuz Leaseurope’un 18 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Car Leasing Wor-
king Group (Operasyonel Araç Kiralama Çalışma Grubu)  toplantısına katıldım. İngiltere, Fran-
sa, İsveç, Polonya, İspanya ve Hollanda’dan operasyonel kiralama derneklerinin, finans kurum-
larının ve operasyonel kiralama şirketlerinin yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda Avrupa 
operasyonel kiralama sektörünün sürdürülebilir şekilde gelişimi ile ilgili konular ele alındı, gö-
rüşler paylaşıldı ve çalışma planları yapıldı. 

Bu çalışma toplantılarının katılımcılarına farklı bakış açıları kazandırdığını düşünüyorum.

Bu toplantının, yakın zamanda TOKKDER çatısı altında faaliyetlerine başlayacak çalışma komi-
telerinin çalışma prensipleri konusunda bana ilham verdiğini de belirtmeden geçemeyeceğim.

Sağlıcakla kalın.
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Arayın Vasıta İsteyin Servisi
40 yaşında

40. yılında Avis yeni logosuyla daha dinamik…

Avis, 40. yılında logosunu da yeniledi. İlk günkü dinamizmini yansıtma-

yı amaçlayan yeni logoda markanın rengi daha koyu bir kırmızı ton ile 

değişirken, italik olan yazım biçimi de artık düz olarak kullanılmaya baş-

landı. Tüm Avis ofislerinde başlayan logo değişiminin yaz sonunda ta-

mamlanması planlanıyor.

Avis, Türkiye’deki 40. 
yılını kutluyor. 1974 

yılında Koç Grubu 
bünyesinde 9 araçlık bir 

portföyle ülkemizdeki ilk 
araç kiralama hizmetini 

başlatan Avis Türkiye, 
bugün 3’ü yurtdışında 

olmak üzere toplam 84 
ofisi ve 30 bin araçlık 

parkıyla hizmet sunuyor.

1974 yılında 39 milyon nüfusa 
sahip olan Türkiye’de motorlu 

kara taşıt sayısı 648 bin, bin 
kişiye düşen araç sayısı ise 

16 adetti. 2014 yılında ise 
75 milyon kişinin yaşadığı 

Türkiye’de 18 milyon kara taşıtı 
bulunuyor. Bin kişiye düşen 
araç sayısının 240’a ve araç 
kiralama aktif büyüklüğü de 
12 milyar TL’ye ulaştı. 40 yıl 

önce 7 Ağustos 1974 tarihinde 
Elmadağ’da açılan ilk ofiste 

9 adet Anadol otomobille 
yolculuğuna başlayan Avis, 

sektörün bugünlere gelmesinde 
büyük rol oynadı.  

Y ıldönümü vesilesiyle 
düzenlenen toplantıda 
konuşma yapan Otokoç 

Otomotiv Genel Müdürü 
Görgün ÖZDEMİR, Avis’in 
Türkiye’de geçen 40 yılının 
aynı zamanda ülkemiz için 
araç kiralama sektörünün de 
tarihi olduğunu belirtti. “Koç 
Holding Onursal Başkanı 
Rahmi KOÇ’un ileri görüşlü 
yaklaşımları sayesinde, tıpkı 
Otokoç Otomotiv ile otomotiv 
sektörünün temellerinin 
atılması gibi, Avis markası 
da araç kiralama sektörünün 
hikâyesini başlatmıştır.” diyen 
ÖZDEMİR şöyle devam etti: 

“Geliştirdiği ilk ve öncü 
uygulamalarla ve Koç 
Topluluğu’nun “Müşteri 
Velinimetimizdir” felsefesi ile 
40 yıldır müşterilerine değer 
katarak zirve yolculuğunu 
sürdürüyor.” 

Avis’in gelecek stratejilerini 
de değerlendiren ÖZDEMİR 
“4 ülkede 30 bin araç ile 
pazar lideri olarak hizmet 
veriyoruz. Hedefimiz faaliyet 
gösterdiğimiz her coğrafyada 
liderliğimizi sürekli kılmak. 
Azerbaycan, Kuzey Irak 
ve Kazakistan’ın ardından 
yeni yurtdışı açılımları da 
gerçekleştireceğiz. Artan 

müşteri beklentilerini 
karşılamak için saatlik araç 
kiralama modeli gibi yeni 
ürünler sunacağız. 5 yıllık 
dönemde her yıl ortalama 475 
milyon dolarlık yatırım yaparak 
30 bin araçtan 71 bin araç 
parkına ulaşacağız.” dedi.

Avis 40 yılda sektörün 
kilometre taşlarını döşedi

Avis’in Türkiye’deki 40 
yılını Türkiye ekonomisinin 
penceresinden değerlendiren 
Avis Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı İnan EKİCİ ise, 
1974 yılında Kıbrıs Barış 
Harekâtı döneminde yalnızca 9 
araçla başlayan araç kiralama 
sektörünün bugün ulaştığı 
büyüklüğün kendilerini 
gururlandırdığını ifade etti. 
40 yılda sektördeki onlarca 
yeniliğe imza attıklarını 
belirten EKİCİ, “İlk uluslararası 
rezervasyon sisteminden ilk 
şoförlü araca, ilk uzun dönemli 
kiralama hizmetinden ilk 
havayolu işbirliğine kadar 
sektörü şekillendiren pek 
çok yeniliğin öncülüğünü 
yaptık. Her zaman önceliğimiz 
müşterilerimizin güvenliği 
ve memnuniyeti oldu. Bunun 

için her yıl yüksek miktarlarda 
yatırımlar yaparak en yeni, en 
son model ve konforlu araçları 
filomuza katmaya devam 
ettik. 40 yıl zarfında sektörün 
gelişmesi için çeşitli stratejik 
işbirliklerine imza atarak, son 
10 yılda 60 bin adet araç ile 2 
milyar TL yatırım yaptık” dedi.

Başarısını Ödüllerle Taçlandırdı

Avis 2013 yılında aldığı 
ödüllerle de başarısını 
pekiştirdi. Bağlı bulunduğu 
Avis EMEA (Avrupa, Orta 
Doğu, Afrika) bölgesinde, Avis 
Türkiye 2013 yılında da müşteri 
memnuniyeti sıralamasında 
“Avrupa Birincisi” seçilerek 
aynı kategorideki başarısını 
7. yılında da sürdürmüş oldu. 
Yine Avis, EMEA Bölgesi 
tarafından “Yılın En Başarılı 
Lisansiye Ülkesi” ödülüne 
3. kez layık görüldü. Dünya 
Seyahat Ödülleri’nde “En İyi 
Araç Kiralama Şirketi”; Skalite 
Ödülleri’nde ise yine yılın 
“En İyi Araç Kiralama Şirketi” 
unvanına layık görülerek 
Türk turizminin Oscar’ı olarak 
kabul edilen Skalite Ödülü’nü 
dördüncü kez kazanmış oldu.l
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Yes Oto Kiralama ve
Enterprise işbirliğine gidiyor

Enterprise’ı Türkiye’ye 
getiren Yes Oto Kiralama 

ve Turizm Yatırımları 
A.Ş., 4 Haziran 2014 

tarihinde Swiss Otel’de 
gerçekleştirdiği basın 
toplantısında Türkiye 

hedeflerinden bahsetti. 
Yes Oto Kiralama ve 

Turizm Yatırımları A.Ş. 
işbirliğiyle Türkiye’de 

faaliyet gösterecek 
olan araç kiralama devi 

Enterprise, “önce müşteri 
memnuniyeti” diyen 

çalışmalarıyla Türkiye 
pazarında fark yaratmayı 

hedefliyor.

F ilosunda 1.4 milyon araç 
bulunduran Enterprise 
ile anlaşan Yes Oto 

Kiralama, 4 Haziran Çarşamba 
günü gerçekleştirdiği basın 
toplantısında, sektöre ilişkin 
hedeflerinden bahsetti.

1990 yılından bu yana Türkiye 
araç kiralama sektöründe 
hizmet vermekte olan Yes 
Oto Kiralama, 2013 Haziran 
ayında anlaşmaya vardığı 
araç kiralamada dünyanın en 
büyüğü olan Enterprise ile 
sektöre ‘müşteri ve çalışan 
memnuniyeti, uygun fiyat, 
kalite ve inovasyon’ getirmeyi 
hedefliyor.

Türkiye’de araç kiralama 
sektörünün gelişimine öncülük 
etmeye devam edeceğiz

Kurulduğundan bu yana araç 
kiralamada ilk mobil uygulama 
(2012), ilk havayolu – rent a 
car ortaklığı (Onur Air – 2010, 
Anadolu Jet – 2012) gibi 
ilklerin firması olan Yes Oto 
Kiralama, Enterprise ile pazarın 
gelişimine katkıda bulunacak.

Konuyla ilgili olarak gelecek 
hedeflerinden bahseden 
Yes Oto Kiralama ve Turizm 
Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Özarslan 
TANGÜN gerçekleştirilen basın 
toplantısında; “Enterprise ile 
yaptığımız 10 yıllık anlaşma 
ülkemizdeki araç kiralama 
sektörüne hareket katacak.  
Yes Oto Kiralama 2.500 araçlık 
filosuyla şu anda ülkemiz 
araç kiralama pazarının en 
önemli oyuncularından biri. 
Enterprise imzasıyla birlikte 
21 Haziran tarihinden itibaren 
sektöre yeni bir soluk ve 
global vizyon getirerek her 
alanda fark yaratacağız. Şu an 
25 ilde 45 ofisimizle hizmet 
veriyoruz, ilk hedefimiz 2015 
yılı sonuna kadar ofis sayımızı 
60’a çıkarmak. Gelecek 3 yıl 
içerisinde de filo kapasitemizi 
5 bin araca çıkararak 150 
milyon TL’nin üzerinde yatırım 
yapmayı planlıyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Dünyanın 100’ü aşkın ülkesinde 
78 bin istihdamla faaliyet 
gösteren Enterprise, “Müşteri 

ve çalışanını memnun et, 
Büyüme ve karlılık ardından 
gelir.” global mottosunu 
ülkemiz pazarında da hayata 
geçirmeyi hedefliyor.

2013 yılını dünya genelinde 
16,4 milyar Dolar ciro ile 
kapatan dünya devi Enterprise, 
Türkiye pazarının önemli 
oyuncularından Yes Oto 
Kiralama önderliğinde sektöre 
yepyeni ve farklı bir bakış açısı 
getirecek. 

Müşteri ve çalışan 
memnuniyeti, uygun fiyat ve 
kaliteli hizmet 

Yes Oto Kiralama ve Turizm 
Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan BAŞDEMiR; 
“Bugün, bizim için işimizi 
geliştirmenin en önemli 
parçası müşteri ve çalışan 
memnuniyetini sağlamak. 
Amacımız her türlü konuda hızlı 
ve çözüm odaklı bir müşteri 
memnuniyeti kültürünü 
geliştirerek devam ettirmek 
ve bunu müşterilerimize 
yansıtmak" diye konuştu.l
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Kiralama
ve finansal dünya
İlkay ERSOY
TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı

T OKKDER Filo ve Rent a Car Dergisi’nde 
bugüne kadar yayınlanan yazılarımda 
başta operasyonel ve günlük kirala-

ma sektörüne yönelik olmak üzere banka-
cılık ve finans sektörüne, tedarikçilerimize 
ve sektörümüzün gelişimi için çok önemli 
bir konumda olan devletimize yönelik çeşit-
li konuları ele aldık. Bu noktada müşterileri-
miz ve en önemli iş ortaklarımızdan otomo-
tiv sektörü hakkında sektörümüze yönelik 
konular bu bölümde hatırladığım kadarıy-
la hiç tartışılmadı. Otomotiv sektörünü bir 
sonraki sayıya bırakalım ama değerli müş-
terilerimiz ile ilgili süreçlerimizden bu sayı-
mızda biraz bahsedelim. 

Değerli müşterilerimiz kimler, önce onla-
rı tanıtalım. Kendileri ağırlıklı olarak çoku-
luslu şirketler, multinasyoneller yani. Di-
ğer yandan, Türkiye’nin önde gelen en bü-
yük şirketleri, tüm sektörlerden; inşaat, ban-
kacılık, sağlık, ilaç, petrokimya, üretim, sa-
tış gibi sektörümüzün aklınıza gelebilecek 
tüm sektörlerden çok sayıda müşterisi var. 
Çok uluslu ve büyük şirketler deyince müş-
terilerimizin sadece bu yapıdaki kuruluşlar-
dan ibaret olduğunu sanmayın elbette. Es-
kiden öyleydi, ancak artık her ölçekten müş-
terimiz mevcut. Şahsen tanıdığım çiçekçilik 
ile iştigal eden müşterilerimiz de var, ver-
diği bir demeçle Türkiye ekonomisine etki 
eden müşterilerimiz de var. 

İlk zamanlarda sektörde yer alan müşteri sa-
yısı şüphesiz bugünkü kadar  fazla değildi. 
TOKKDER Piyasa Araştırma Raporu’na göre 
2014 Mart ayı itibariyle sektörün 27 bin ade-
din üzerinde müşterisi var. Tüzel kişilik ola-
rak müşterilerimiz yukarıda tanımlandığı 

gibi, ancak gerçekte müşterilerimiz kimler?  
Araçlarımızı içindekiler kim? Onlar da hepi-
miz, daha açık bir ifadeyle belki de üst katta-
ki komşumuz, karşımızdaki nalbur, bir ban-
kanın genel müdürü, bir şirketin satış mü-
dürü, alttaki cafenin sahibi gibi. Canlı kan-
lı, kanaatleri olan, mutlu veya mutsuz olan, 
düzeltiyorum; “hizmetlerimizle mutlu ya da 
mutsuz edebildiğimiz” gerçek, dokunulabi-
lir insanlar.

Demek ki operasyonel kiralama şirketlerinin 
hizmetleriyle mutlu ya da mutsuz edebildi-
ği insanlar kanlı canlı gerçek kişilerden olu-
şuyor. Peki, biz hizmetlerimizin kalitesini ar-
tırarak, bu konuda milyonlarca dolar harca-
malar yaparak onları mutlu etmeye çalışıyo-

ruz; fakat en nihayetinde bizimle ya da bir 
başka operasyonel kiralama şirketiyle ça-
lışılmasına karar veren kişiler de kendileri 
mi? Çoğunlukla hayır.

Karar vericilerin kurum bazlı adetleri genel-
likle bir ya da birkaç kişi, oysa kullanıcı adet-
leri ortalama 10 ile 500 kişi arasında değişi-
yor. Çoğunlukla da bu 10 ile 500 kullanıcı-
nın verilen hizmetten mutlu mu mutsuz mu 
olduğu bilinmiyor, ne yazık ki sıklıkla ihmal 
de ediliyor.

Sektörümüzün karşı karşıya kaldığı en 
önemli paradokslardan biri budur. 

Hizmet kalitemi çok yükseltecek ve gülüm-
seyen kullanıcı sayısını katlayarak artıra-
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cak “7/24 yol yardım-B2C teknik altyapı ya-
tırımı” için gerekli olan bütçeleri, eğer ka-
rar alıcılar, gülümsemelerin arttığından bi-
haber olacaksa, harcamalı mıyım? 

Konu bununla sınırlı değil. Bazı müşteriler 
hizmet kalitenizin ne seviyede olduğunu ve/
veya olacağını dikkate alıyor ve sorguluyor. 
Bu reddedilemeyecek bir gerçek. Peki, hiz-
met kalitesinin ölçümünü hangi yöntemler-
le yapıyor ve hizmet kalitesinin yüksek ol-
duğunu ölçtüğü sağlayıcıya bunu fiyat far-
kıyla ödüyor mu? İşte bizleri kalpten vuran 
ikinci soru da bu.

Asıl etkin kişiler fark etmeyecek, fark etse de 
takdir etmeyecek ve karşılığını görmeyecek-
sem, en nihayetinde ekonomide varlık ama-
cı kar olan bir figür olarak, yatırım yapmak 
için beni ne motive edecek?

Tabii gerçek hayat hiçbir zaman bu kadar 
keskin tanımlarla işlemiyor. Karar alıcılar-
dan hizmet kalitesini ayırt edenler olduğu 
gibi, farkını vermeye hazır olanlar da çıkı-
yor, siz de fark edilmiyor diye yatırımlarınızı 
durdurmuyorsunuz elbette. 

Öncelikle uzun dönemde varım diyecek, 
sürdürülebilir bir büyüme ve karlılığı elde 
etmek isteyecek her şirket, kısa ve orta dö-
nemde sonuçlarını hiç görmeyecek olsa 
dahi hizmet kalitesine yatırım yapmalıdır. 

Bu yazıda tartışılmak istenen her sektörden 
farklı müşterilerin hizmet kalitesine olan 
yaklaşımları ve karar alma süreçlerinin kar-

şılaştırması olacaktır. Öncelikle temel hu-
sus, karar alıcının görev tanımının ne oldu-
ğudur. 

“Satın alma ve tedarik” fonksiyonunun yö-
neticisi olabilir. Bu fonksiyonun yöneticile-
ri “tanımlanmış bir tedarikin, sürekli olarak 
ve en uygun bütçe ile sağlanması” şeklinde 
belirlenmiş bir fonksiyonu yönetirler. Ürün 
tanımı net olmadığından, çoğunlukla ürünü 
“aracın kendisi” olarak görür ve daha çok fi-
yata odaklanır. Bu anlamda ABC marka XYZ 
model aracı verebilen her sağlayıcı eşit de-
ğerlendirilir. 

“Satış gücü” fonksiyonunun yöneticilerinin 
de karar alıcı olduğu sık sık görülmektedir. 
Birçok şirkette ağırlıklı olarak filo talebi sa-
tış ekibinden geldiği için, ihtiyacın tanımını 
bilen ve yapan aynı zamanda karar alıcı ol-
maktadır. Bu fonksiyonda öncelik daha çok 
verilecek hizmetin, en çok ta yol yardımı ve 
ikame araç verilmesinin hızı önem arz eder. 
Çünkü “teker durursa satış durur” gerçeği-
ni en iyi onlar bilir.

“Finansal” fonksiyonun yönetimi bazen di-
rek, bazen kendilerine bağlı tedarik veya sa-
tın alma fonksiyonu üzerinden de karar alıcı 
olabilir. Bu örnek te sık görülmektedir. Her 
ne kadar ürün yeterliliği bu departmanda da 
öne çıkabilse de en nihayetinde kararı fiyat 
belirler. 

“İK ve organizasyon” fonksiyonu yönetici-
lerinin karar alıcı olduğu da görülebilen ör-

neklerdir. Bu durumda araçların güvenlik 
unsurları öne çıkar ancak hizmetlerin çerçe-
vesi de göz ardı edilmez. 

Nadiren görülen, bazen zor işleyen ancak 
sağlıklı sonuçlar verebilen bir diğer örnek 
“finans, satış, insan kaynakları ve tedarik 
yönetimi ekiplerinden oluşan bir komite-
nin” yapılandırılmış bir öneriyi üst yöneti-
me sunması şeklinde işler.

Karar alıcının kim olduğu önemlidir ancak 
en önemlisi üç hususun netleşmesi ve dik-
kate alınmasıdır. 

1. Ürünü talep eden kimdir? İç müşterisi 
kimdir bu ürünün? Bu tespit edilmelidir.

2. İç müşterinin talebi çerçevesinde “ürün 
nedir?” sorusu cevaplanmalıdır. Tanımı 
ve kapsamı çok net yapılmalı ve karar alı-
cıya sunulmalıdır. 

3. Bu tanımı karşılayabilecek tedarikçilerin 
doğru tespit edilmesi gerekir.

4. Ürün ve hizmet paketinin öngörüldüğü 
şekilde sağlanıp sağlanmadığı denetim 
ve daha önemlisi iç müşteri memnuniye-
ti ile ölçülmelidir.

5. İç müşteri memnuniyetinin fiyata ne öl-
çüde yansıtılabileceğinin yöntemi belir-
lenmelidir. 

Kabaca tanımlanan bu süreç sağlıklı işletil-
diği takdirde “en ucuzu” değil, “en uygun 
fiyat-performans oranlısı” tespit edilir. Te-
dariki sağlayanı da “Acaba hizmet kalitesini 
artırmaya yönelik bu yatırımları boşuna mı 
yapıyorum?” paradoksundan kurtarır. 

Bu sorunun başlangıç noktası, ürünün araç 
sanılması ve eşit büyüklükteki sağlayıcıların 
eşit hizmet kalitesine sahip olacağının var-
sayılmasıdır. Bu başlangıç noktası aşılıp sü-
reç sağlıklı işletildiği takdirde hem tedarikçi 
hem müşteri tarafının (daha çok da müşteri 
tarafının) faydasının artacağı kesindir.

Bu yazıda amaç “tedarik sürecinin yönetimi 
konusunda yol gösterici olmak” değil, teda-
rikçinin hizmet kalitesini artırmaya yönlen-
dirilmesini sağlayacak mekanizmalar hak-
kında fikir vermektir. 

Bu noktada operasyonel kiralama sektörü-
nün tüm paydaşlarına önemli faydalar sağ-
lamayı hedeflediğimiz bu yazılarımızda, ola-
sı yanlış anlaşılmalar yaşanmaması adına 
bu şekilde kapsamlı ele aldığımız konularla 
ilgili hassasiyetimizi de bu vesileyle bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum. l

 Sevgi ve saygılarımla
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Kazan-Kazan
Prensibiyle hareket ediyoruz

Türkiye’de 2013 yılındaki yüzde 5.9’luk pazar payımızı, bu yılın 
ilk çeyreğinde daralan pazara rağmen toplamda yüzde 6,5 se-
viyelerine çıkardık. Bu pazar payımızı yılsonuna kadar Türkiye 
çapına yayılmış güçlü bayi teşkilatımız sayesinde sürdürme-
yi amaçlıyoruz. Bunu gerçekleştirirken hem satış hem de sa-
tış sonrasında müşteri memnuniyetinde zirveye çıkmayı da he-
defliyoruz.

Hyundai Assan Satış, 
Pazarlama ve Satış 
Sonrası’ndan sorumlu
Genel Müdürü

Önder GÖKER

Markanız 2014 yılı için planlarınızdan bah-

seder misiniz?

H yundai olarak dünya genelinde 7 fab-

rika, 6 arge merkezi ve 14 müşterek 

girişimle 190’dan fazla ülkede satış 

ve satış sonrası faaliyet gösteren global bir 

otomotiv markasıyız. 2 yıldır üst üste en hız-

lı büyüyen Otomotiv markası seçiliyoruz. 

Türkiye’deki üretim tesisimiz Hyundai’nin 

denizaşırı ilk fabrikası ve şu an A ve B seg-

mentinde öncü modellerimiz olan i10 ve 

i20’yi Türkiye’de üreterek tüm dünyaya ih-

raç ediyoruz.  Hyundai Assan olarak bir ön-

ceki yıl yüzde 5.9 olan hedefimizi gerçekleş-

tirerek, yılı başarılı bir şekilde kapattık.  Bu 

yılın ilk 4 ayında da yüzde 6,5’lik başarı ile 

devam ediyoruz. 2014 yılını aynı ivmeyi ar-

tırararak kapatmayı planlıyoruz. 

Operasyonel kiralama firmalarına sunduğu-

nuz hizmetlerden bahseder misiniz?

Operasyonel kiralama şirketleri bizim en 

önemli müşteri gruplarımızın başında geli-

yor. 
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Gerek Hyundai Assan olarak gerekse 
Türkiye’de faaliyet gösteren 70 bayimiz ile 
operasyonel kiralama şirketlerinden gelen 
talepleri yakın şekilde takip ediyor, satış ve 
satış sonrasını kapsayan çözümler sunarak 
beklentilerine en hızlı şekilde cevap verme-
ye çalışıyoruz.

Bu anlamda Hyundai Assan olarak; operas-
yonel kiralama şirketlerine yıl içinde düzenli 
ziyaretlerimizin haricinde ürün eğitimi, fab-
rika ziyareti, filo organizasyonları ve genel 
merkezimizin bulunduğu G. Kore ziyareti 
gibi çeşitli aktiviteler düzenliyoruz.

Operasyonel Kiralama şirketlerinin beklen-
tilerini marka olarak karşılayabiliyor musu-
nuz?

Toplam satışımızın yaklaşık %35’lik bölümü 
kurumsal satışlardan oluşuyor. Kurumsal 
satışların ise büyük bölümü operasyonel ki-
ralama şirketlerine yapılan satışlar. 

Bu anlamda Hyundai Assan olarak bizler 
operasyonel kiralama şirketlerinin beklen-
tileri ile birlikte operasyonel kiralama şir-
ketlerinin müşterilerin de beklentilerini ana-
liz edecek çalışmalar yaparak satış ve satış 
sonrasını kapsayan çözümler sunmaya gay-
ret ediyoruz. 

Günlük Kiralama şirketlerinin beklentileri-
ni marka olarak karşılayabiliyor musunuz?

Genel olarak günlük kiralama firmalarını ve 
operasyonel kiralama firmalarını aynı grup-
ta ele alıyoruz. 

Bununla birlikte günlük kiralama firmala-
rının müşteri sirkülasyonunun yüksek olu-
şu aynı zamanda bizim için potansiyel pe-
rakende müşterisi olmaları açısından önem 
arzediyor. Özellikle Türkiye’de hava ulaşı-
mının yaygınlaşması ve turizm potansiye-
li günlük kiralama firmalarının Türkiye ge-
nelinde yaygınlığını her geçen gün artırıyor. 

Sektördeki büyüme potansiyelini yakından 
takip ederek lokasyon bazlı müşteri çözüm-
leri sunmaya çalışıyoruz.

Turizm sezonuna paralel dönemsel araç 
alımlarının arttığı Akdeniz ve Ege bölgesin-
de faaliyet gösteren şirketler için özel çalış-
malarımız var. Bunun dışında operasyonel 
kiralama şirketlerine sunduğumuz tüm hiz-
metlerden günlük kiralama şirketlerini de 
yararlandırıyoruz. 

Operasyonel ve Günlük kiralama şirketle-
rinden beklentileriniz nelerdir?

Biz sadece kurumsal satışlar için değil tüm 
satış ve satış sonrası faaliyetlerimizde gerek 
perakende gerekse filo müşterilerimiz için 
ömür boyu birlikteliği esas alacak bir yakla-
şım amaçlıyoruz. 

Bu anlamda operasyonel ve günlük kirala-
ma şirketlerinden beklentilerimizin başında 
karşılıklı iş ilişkisinin bu çerçevede değer-
lendirilmesi geliyor.

Böylece tarafların kazan kazan prensibiyle 
kurumsal hedeflerine ulaşmasında birlikte 
yol aldığı ekonomik çevirimi sağlamış olu-
yoruz.

Markanızın 2. el araç politikaları hakkında 
bilgi verebilir misiniz? Markanızın 2.el araç 
pazarını güçlü kılmak için uyguladığınız po-
litikalar nelerdir?

Temel olarak sektördeki fiyatları belirle-
yen satın alma fiyatı, servis bakım giderle-
ri, vergi, operasyonel maliyetler dışında en 
önemli kalemlerden biri 2. el değeri.  Özel-
likle markamızın modern premium yaklaşı-
mını hayata geçirdikten sonra ikinci el de-
ğerimizi yukarıya taşıyacak gerekli adımları 
gerçekleştirdik. Marka ve ürün farkındalığı-
nı artıracak pazarlama, PR ve CRM aktivi-
telerinin dışında burda söyleyebileceğimiz 
en önemli yeniliğimiz Hyundai 2. el porta-
lımızın hayata geçirilmesi olacak. HMC ile 

birlikte ortak yürüttüğümüz ikinci el porta-
lı ile ilgili çalışmalarımız  “Hyundai Promi-
se” adı ile hayat buldu. Böylelikle bayileri-
miz hali hazırda yürüttüğü ikinci el satışla-
rını artık daha kurumsal bir çatı altında ger-
çekleştirecek ve daha geniş kitlelere ulaşa-
rak Hyundai güvencesi ile ikinci el hizmetle-
rimizi müşterilerimizle buluşturacaktır. 

Satış sonrası hizmetlerde operasyonel ki-
ralama şirketlerine ne gibi avantajlar sağ-
lıyorsunuz?

Bir önceki yıl dahil olmak üzere satış plan-
larımızda kurumsal satışlarımız için satış ve 
satış sonrasını birleştiren filo çözümlerini 
esas alan yeni bir yaklaşım planladık. Satış 
sonrası ilgili birim yöneticilerimizin de dahil 
olduğu filo ziyaretlerimizde müşterilerimiz-
den aldığımız geri bildirimler doğrultusun-
da bakım maliyetleri, servis hızı gibi konu-
larda bir takım iyileştirmeler yaptık.

Bununla birlikte daha önceki yıllardan fark-
lı olarak satış sonrası faaliyetlerimizde ku-
rumsal satışlar için yeni çözüm arayışları 
içine girdik. Bunun meyvelerinden biri hali 
hazırda perakende müşterilerimiz için uy-
guladığımız bir çeşit bağlılık programı olan 
Hyundai Bluecard’ı filo müşterilerimiz için 
uygulamaya başlamamız oldu. 

Hyundai Bluecard sahibi filo müşterilerimiz 
yetkili servislerimizi kullandığında, biriken 
bonuslarını kullanarak servis maliyetlerini 
daha aşağıya çekmektedirler. l
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ATIG ve faaliyetleri hakkında
bilgi verebilir misiniz?               

A TIG, Advised Trading Invest-
ment Group 2005 yılında İsviçre 
Cenevre’de Mustafa Özen tarafından 

kuruldu. Varlık yönetimi alanında uzmanla-
şan ATIG, uluslararası network ağını ve fi-
nansal piyasalar tecrübesini 2012 yılında 
Türkiye’ye taşımaya karar verdi. Altay Men-
kul Değerler’in tüm lisanslarını satın alarak 
Türkiye’de türev piyasalar, yurtiçi piyasa-
lar, kurumsal finansman alanlarında hizmet 
vermeye başladı.  ATIG Yatırım Menkul De-
ğerler A.Ş. (“ATIG Yatırım”), Sermaye Piya-
sası Kurulu (“SPK”) tarafından yetkilendi-
rilmiş bir kurumdur. Kurulduğu 2012 yılın-
dan itibaren başarılı bir büyüme sergileyen 
ATIG Yatırım, türev piyasalarda (Forex) ilk 

Kiralama sektörü'nün
gösterdiği değişim dikkat çekiyor

Sektör bir yandan hızlı büyürken, sektördeki yabancı sermaye-
li firmaların artması ile oluşan rekabet ortamı ile kurumsallaş-
ma ve şeffaflık alanlarında da sektörde bir değişimin başladı-
ğını görüyoruz. Kurumsallaşma ve şeffaflığa yapılan yatırımın 
sektördeki şirketlerin değerinin ortaya çıkması ve sermaye pi-
yasalarından daha etkin bir şekilde faydalanmalarına yol aça-
cağına inanıyoruz. 

Mehmet Özgür 
ÖZGEN

ATIG Yatırım
Menkul Değerler 
Genel Müdür 
Yardımcısı
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10’da, yurtiçi hisse işlem hacminde aylık or-
talama 2,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. ATIG ku-
rumsal finansman ise şirket birleşmeleri ve 
satın alma, tahvil ihraçları, halka arz danış-
manlığı ve değerleme çalışmalarında sek-
törünün önde gelen firmalarına hizmet ver-
mektedir. 

Operasyonel Kiralama ve Günlük Kiralama 
ülkemizde gelişme potansiyeli yüksek sek-
törler olarak görülüyor. Sizin bu konudaki 
görüşünüz nedir? Bu gelişime uygun çalış-
malarınız nelerdir?

Operasyonel Kiralama sektörü Türkiye’de 
2000’lerin başından itibaren başlayan genç 
ve dinamik bir sektör. Sektör 2008’den bu 
yana araç sayısında, müşteri sayısında or-
talamada her yıl yüzde 20’lerin üzerinde bü-
yüme gösteriyor. Sektörün geçmiş yıllarda 
sergilediği bu başarılı büyüme performan-
sının yanı sıra barındırdığı büyüme potan-
siyelini göz önüne aldığımızda, önümüzdeki 
yıllarda da çift haneli büyüme performansı-
nı sürdürmeye devam edeceğini çok rahat-
lıkla öngörebiliriz. Hali hazırda Türkiye’deki 
ticari araç ve kurumsal filo içindeki operas-
yonel kiralama yaygınlığı yüzde 8-9 civarın-
da ve aynı oranın pek çok Avrupa ülkesin-
de yüzde 50 civarında olduğu düşünülünce 
sektörün ciddi bir potansiyelinin olduğunu 
görüyoruz. Türkiye çapında operasyonel ki-
ralama hizmetlerinin yaygınlığın artması ve 
KOBİ’lere erişimin yaygınlaşması da sektö-
rün büyümesine olumlu katkı sağlayacak di-
ğer faktörler. 

Sektör bir yandan hızlı büyürken, sektörde-
ki yabancı sermayeli firmaların artması ile 
oluşan rekabet ortamı ile kurumsallaşma ve 
şeffaflık alanlarında da sektörde bir değişi-
min başladığını görüyoruz. Araç yatırımla-
rı dışında kurumsal ve şeffaf bir kimlik ya-
ratmak adına ciddi anlamda yatırım yapan 
firmalar olduğunu ve bunun önümüzde-
ki senelerde yaygınlaşacağına inanıyoruz. 
Kurumsallaşma ve şeffaflığa yapılan yatı-
rımın sektördeki şirketlerin değerinin orta-
ya çıkması ve sermaye piyasalarından daha 
etkin bir şekilde faydalanmalarına yol aça-
cağına inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde 
500.000 araca ulaşması beklenen bu sektör-
de, Türkiye’den iddialı firmaların çıkacağı-
nı ve bazı firmalarında yakın coğrafyayı da 
kapsayan alanda çok uluslu firmalara dönü-
şeceğini düşünüyoruz. Kısacası operasyo-

nel kiralama sektörü rakamlarındaki başa-
rılı gelişmenin yanında, gösterdiği değişim 
anlamında da dikkat çeken sektörlerden biri 
olacak.  

ATIG Yatırım olarak kaldıraçlı bir işletme 
modeli olan filo kiralama sektöründe büyü-
meyi devam ettirecek, sermaye piyasaların-
da sektöre özel finansman çözümleri geliş-
tirerek büyümesini destekleyeceğiz. Diğer 
yandan önümüzdeki dönemde sektörün bü-
yümesine paralel olarak ortaya çıkacak kon-
solidasyon ihtiyacını da yakından takip edi-
yoruz. Büyüme vadeden bu sektöre yerli ve 
yabancı sermayeli oyuncuların organik ve 
inorganik büyüme süreçlerine de destek ol-
mayı hedefliyoruz.

Operasyonel Kiralama ve günlük kiralama 
şirketlerine sunduğunuz hizmetler hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Operasyonel kiralama sektörü özünde kal-
dıraçlı büyüme modeline dayanıyor. Sek-
törün büyümesi firmaların sağlayabildiği 
sağlıklı ve çeşitli finansman kaynakları ile 
mümkün olabilecek. Türkiye’de operasyo-
nel kiralama sektörü 2013 yılında yaklaşık 
5 milyar TL yeni araç yatırımı gerçekleştir-
di ve bu rakam 2010 yılından bu yana 1.8 
kat artış gösterdi. Sektör bu 5 milyar TL’yi, 
çok küçük miktarda tahvil ihraçları, mura-
baha sendikasyonları ve ikili borçlanmaları 
saymazsanız, sadece bankalardan sağladığı 
krediler ile gerçekleştirdi. Sektördeki firma-
ların sermaye piyasalarına daha fazla açıla-
rak tahvil ihracı gibi her an kullanabilecek-

leri alternatif finansman kaynaklarını yarat-

masını sektörün bundan sonraki büyümesi 

için çok önemli bir faktör olarak değerlendi-

riyoruz. Bu şekilde sektördeki firmalar hız-

lı büyümelerini sağlıklı bir bilanço yapısı ile 

devam edebilecekler. 

Sektöre özel finansman çözümleri ile firma-

ların finanse ettikleri filolardaki kârlılıklarını 

artırdıkları gibi buna paralel olarak kredi de-

recelerinde de artışlar görebileceğini düşü-

nüyoruz. Yurtdışında da baktığımızda firma-

ların sadece banka kredilerine dayanan tek 

kaynaklı bir finansman kanalı ile değil tah-

vil ihracı gibi alternatif finansman kaynak-

larını da yoğun şekilde kullandığını görüyo-

ruz. ATIG Yatırım olarak, sektörün bu ihtiya-

cına yönelik olarak, sektörü iyi analiz ederek 

sektöre ve firmalara özel terzi işi diyebilece-

ğimiz tahvil ihraç programları geliştiriyoruz.  

Operasyonel Kiralama ve günlük kiralama 

şirketlerine nasıl yaklaşıyorsunuz? 

Daha önce de belirttiğimiz gibi ATIG Yatı-

rım Kurumsal Finansman bölümü olarak 

operasyonel ve günlük kiralama şirketleri 

sektöre ve şirkete özel finansman imkânları 

geliştirdiğimiz bizim için özel sektörler-

den biri. Bu sektördeki bilgi birikimimizle 

Türkiye’deki kurumsal yatırımcılar nezdinde 

sektörün bilinirliğini artırarak belli kaynak-

ların sektöre sağlıklı ve düzenli bir şekilde 

yönlendirilmesini sağlayıp sektörün bun-

dan sonraki büyümesine ciddi katkıda bu-

lunmayı amaçlıyoruz. l

ATIG Yatırım olarak kaldıraçlı 

bir işletme modeli olan filo 

kiralama sektöründe büyümeyi 

devam ettirecek, sermaye 

piyasalarında sektöre özel 

finansman çözümleri geliştirerek 

büyümesini destekleyeceğiz. 
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924 MİLYON TL

10 MİLYAR TL

14 BİN 500 ADET

YENİ ARAÇ YATIRIMI

AKTİF BÜYÜKLÜK

İLK ÇEYREK ARAÇ ADEDİ

Türkiye 
Operasyonel 
Kiralama 
sektörünün
aktif büyüklüğü
10 Milyar TL'yi aştı

>> TOKKDER’in, bağımsız 
araştırma şirketi TNS Global 
işbirliği ile yürütmekte olduğu pazar 
araştırmasının 2014 yılı ilk çeyrek 
sonuçlarını içeren “Operasyonel 
Kiralama Sektör Raporu” yayınlandı.

K ur ve faizde yaşanan yükselişler, otomobil ÖTV 

oranlarındaki artış, BDDK’nın kredi işlemlerine 

yönelik getirdiği sınırlamalar, güven endeksle-

rindeki düşüş, ekonomik aktivite, özel sektör yatırım-

ları ve iç tüketimde yavaşlama 2014 yılının ilk çeyre-

ğinde Türkiye otomotiv sektörünü olumsuz yönde et-

kiledi.

Türkiye yeni otomobil satışlarının bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %21,92 oranında azaldığı 2014 

yılının ilk çeyreğinde operasyonel kiralama sektörü 

Türkiye’de satılan yeni otomobillerin %16,2’si olan 

yaklaşık 14 bin 500 adet yeni aracı filosuna kattı.

2014 yılının ilk çeyreğinde yapmış olduğu yaklaşık 

924 milyon TL’lik yeni araç yatırımı ile Türkiye operas-

yonel sektörünün aktif büyüklüğü 10 milyar TL’yi aştı.
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Araştırma sonucunda ulaşılan bir diğer çarpıcı veri 
ise sektörün müşteri sayısı ve müşteri başına düşen 
araç sayısındaki değişim oldu. Sektörün müşteri sayı-
sı bir önceki yılın aynı dönemi göre yaklaşık %32 ora-
nında artarak 27.521’e ulaştı. 2013 yılının ilk çeyreği 
itibarı ile sektörün müşteri başına düşen araç sayısı 8 
iken 2014 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 7’ye düştü. 
Bu veri ülkemizde artık çok uluslu ve büyük yerel şir-
ketlerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerin de 
araç filolarını operasyonel kiralama yönetimini tercih 
ederek oluşturduklarını işaret etmektedir.

Bu araştırma dönemi itibarı ile

• Renault %25,9’luk payı ile Türkiye operasyonel kira-
lama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen 
marka olmayı sürdürürken, %18,1 ile VW, %16 ile 
Ford, %12,4 ile Fiat takipçisi oldular.

• Sektörün araç parkının yaklaşık yarısı (%49,2) C seg-
ment araçlardan oluşurken, B segment %31,7, D 
segment ise %12,9 pay aldılar.

• Sektörün araç parkının %92,2’si dizel araçlardan olu-
şurken, manuel vites araçlar %70,3 pay aldılar.

• Müşteriler tarafından sözleşme vadelerinin kısalma-
sı ise çarpıcı bir veri olarak karşımıza çıktı. Geçen yı-
lın aynı dönemine göre 2014 yılının ilk çeyreğinde 18 
aydan kısa ve 18 ay ile 30 ay arası süreli sözleşme-
lerin payında artış olurken 30 ay ile 42 ay arası süre-
li ve 43 aydan uzun süreli sözleşmelerin payında dü-
şüş yaşandı.

Tüm bu çarpıcı veriler operasyonel kiralama sektörü-
nün ülke ekonomisi ve beraberinde otomotiv sektö-
rü için ne denli önemli olduğunun bir kez daha altı-
nı çizdi. l
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Katılımcı Firmalar
Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2014 1. Çeyrek Sonu Katılımcı ve Sektör Tahminleri

Katılımcılar

140.700Araç Adedi

9.948Alınan Araç Adedi

11.397Satılan Araç Adedi (II.El)

18.879Müşteri Adedi

633.908.074Alınan Araç Tutarı (TL)

345.291.019Ödenen Vergi 
(KDV+MTV+ÖTV) (TL)

6.895.259.426Aktif Toplamı (TL)

Sektör Tahmini
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>> Araştırma sonuçları ülkemizde artık çokuluslu ve 
büyük yerel şirketlerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin de araç filolarını operasyonel kiralama 
yönetimini tercih ederek oluşturduklarını işaret 
etmektedir.
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Firmanızdan ve sunduğu hizmetlerden bah-
seder misiniz? 

G aranti Filo, KOBİ’lerden kurumsal iş-
letmelere kadar her ölçekten firmaya 
ve bireysel müşterilere, Türkiye’de 

satılan tüm marka ve model binek araçlar 
için uzun süreli araç kiralama hizmeti ve-
riyor. Türkiye geneline yaygın, hızlı ve en 
önemlisi güvenilir hizmet sunan Garanti 
Filo, Garanti Bankası bünyesinde ve bir Do-
ğuş Grubu şirketi olması sebebiyle, finans 
ve otomotiv sektörlerinin her ikisiyle siner-
jik bir bağa sahip. Bu sinerjik bağ sayesin-
de edindiğimiz bilgi birikimi ve uzman kad-
romuz ile uzun dönem araç kiralama konu-
sunda müşterilerimize danışmanlıkta bu-
lunuyor ve onları ihtiyaç duydukları doğ-
ru hizmete yönlendiriyoruz. Kiralama süre-
since değişmeyen yüksek hizmet kalitesiyle 
Garanti Filo’nun öncelikli hedefi, hizmetle-
rinde koşulsuz müşteri memnuniyetini ko-
ruyabilmek.

Garanti Filo, uzun süreli araç kiralama hiz-
metlerinin yanı sıra, şirketlerin kendi öz 
malı durumundaki araçlara yönelik filo yö-
netim hizmetleri de sunuyor. Araçların ay-
lık kullanım raporlamaları, trafik cezaları-
nın yönetimi, OGS yönetimi ve ikinci el sa-
tış danışmanlığı konularında hizmet veriyo-
ruz. Lastik değişimi ile bakım ve hasar ona-
rımlarında kapıdan kapıya hizmet desteği-
miz de bulunuyor. Ayrıca, araç kullanıcıla-
rına yönelik, güvenli ve korumacı sürüş tek-
nikleri eğitimleri ve zorlu yollarda sürüş gü-
venliğini geliştirmeyi hedefleyen ileri sürüş 
teknikleri eğitimleri gerçekleştiriyoruz.

Garanti Filo’da kiralama süresi dolan araç-
ların satışını gerçekleştirmek için kurduğu-
muz, Garanti Filo İkinci El Online Satış Plat-
formu ise bir diğer hizmet kolumuz haline 
geldi. GarantiFiloİkinciEl.com web sitesi 
üzerinden ulaşılan satış platformu, alıcıların 
satın almayı düşündükleri araçları yerlerin-
den bile kalkmadan, fiziki olarak görmeye 
ihtiyaç duymadan, zahmetsizce satın alma-
larına imkan veriyor. Kapsamlı online satış 
platformunda alıcılar, satışa sunulan araçla-
rın, tüm geçmiş hasar, bakım, onarım bilgi-
lerini ve bağımsız ekspertiz raporlarını gö-
rüntüleyebiliyor; detaylı fotoğrafları ile bir-
likte inceleyebiliyor ve “Açık artırma”, “Açık 
eksiltme”, “Teklif toplama”, “Sabit fiyat” 
gibi farklı teklif yöntemlerini kullanarak gü-
venle satın alabiliyorlar.

Sağlıklı ve verimli bir operasyonel kiralama 
tecrübesi yaşamak için müşterilerin nelere 
dikkat etmesi gerekir?

Müşterilerimiz açısından ele aldığımızda 
operasyonel kiralama hizmeti, günlük kira-
lama ve satın alma seçeneklerinden olduk-
ça farklılaşıyor. Müşterilerimizin, imzaladık-
ları operasyonel kiralama sözleşmesini as-
lında uzun soluklu bir hizmet vaadinin ve iş 
birliğinin ilk adımı olarak görmelerini tav-
siye ediyorum. Yalnızca kullanacakları ara-
cı değil, bununla birlikte en az iki, üç sene 
sürecek kapsamlı bir hizmet paketini de sa-
tın aldıklarını unutmamalılar. Operasyonel 
kiralama hizmeti, aracın kiralanmasının ha-
ricinde ciddi operasyonel yükleri de filo ki-
ralama müşterisinin üzerinden almak üzere 
kurgulanmış bir hizmet paketi olduğundan, 
hizmetin sorunsuz, zahmetsiz, güvenlik-

li ve güvenilir şekilde işleyeceğinden emin 

olunmasında fayda var. Bu sebeple müşte-

rilerimizin, araç kiralamayı planladıkları fir-

ma seçiminde, güvenilir ve bilinen firmala-

rı seçmeye özen göstermelerinin, kendile-

ri açısından çok önemli olduğunu düşünü-

yorum. 

Müşterilerimizden öncelikli olarak beklenti-

miz, satın alacakları hizmet paketini, ihtiyaç-

ları doğrultusunda doğru şekilde belirleme-

leri olacaktır. Araçlarını kullanacakları işe ve 

bölgeye bağlı olarak yıllık kilometre kullanı-

mından, araçların teknik donanımlarına ka-

dar birçok özellik, dolayısıyla da aylık kira-

lama bedelleri değişkenlik göstermektedir. 

İmza attığımız her sözleşme 
güvene dayalı işbirliğinin 
başlangıcıdır

Garanti Filo Genel Müdürü Selami EKİN
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İsabetli bir ihtiyaç analizinin yapılmaması 
halinde, benzer aylık kira bedellerine sahip 
farklı fiyat tekliflerinin hizmet içerikleri doğ-
ru değerlendirilemeyebilir. Örneğin, KAS-
KO sigortası artık hemen hemen her filo ki-
ralama şirketinin standart olarak uyguladı-
ğı bir hizmet. Ancak, hazırlanan sigorta po-
liçesinin içeriği ve uygulama esasları, kira-
lama süresince gerçekleşebilecek kazalar-
da önemli bir maliyet farkına sebep olabi-
lir. Garanti Filo, tüm araçlarını, kiralama sü-
resince kesintisiz devam eden ve kiralama-
nın başlangıcında, bütün kiralama dönemi-
ni kapsayacak şekilde yapılan FULL KAS-
KO sigortası ile sigortalıyor. Bununla kal-
mayarak, kazalarda üçüncü şahıslara verile-
bilecek maddi ve bedeni zararları da İhtiya-
ri Mali Mesuliyet Sigortası ile teminat altı-
na alıyor. Sigorta hizmeti, operasyonel kira-
lamanın yalnızca bir parçasını oluşturuyor. 
Lastik değişim hizmeti, ikame araç hizme-
ti, 7/24 acil yardım hizmeti gibi daha birçok 
hizmet, operasyonel kiralama kapsamında 
müşterilerimize sunuluyor. Müşterilerimi-
zin sağlıklı ve verimli bir kiralama tecrübe-
si yaşayabilmeleri için fiyat tekliflerine da-
hil edilen her bir hizmeti detaylı olarak in-
celeyerek karşılaştırmalarını önemle tavsi-
ye ediyorum.

Hangi firmalar operasyonel kiralama yön-
temini tercih ediyor? Tercih nedenleri siz-
ce nedir? 

Birkaç sene öncesine kadar uzun süreli araç 
kiralama hizmeti daha çok orta ve büyük öl-
çekli şirketler tarafından tercih edilen bir 
hizmetti. Ancak, filo kiralamanın avantala-
rının daha iyi anlaşılması ile birlikte her öl-
çekten şirketlerin ve hatta bireylerin dahi 
filo kiralamayı tercih etmeye başladıkları-
nı görüyoruz. Tercih nedenlerini incelediği-
mizde birçok sebebinin olduğunu söyleye-
bilirim. Şirketler, araçlarını doğrudan satın 
almaları halinde, KDV gerçek bir maliyet un-
suru olup, KDV indiriminde kullanılamıyor. 
Ancak, filo kiralama hizmetinde kesilen fa-
turaların KDV’leri doğrudan KDV indirimin-
de kullanılabildiğinden, filo kiralama, şirket-
ler için önemli bir KDV avantajı sağlıyor. Üs-
telik filo kiralama hizmeti alanlar, araçların 
satın alımı, zamanı geldiğinde ikinci el sa-
tışları, bakım, onarım, hasar yönetimi, lastik 
değişimi, sigorta işlemleri gibi tüm operas-
yonel yüklerinden kurtulmuş oluyor. Tüm 
bu ek hizmetlerin kiralamaya dahil olma-

sı sebebiyle, satın almak yerine kiralamak, 
ciddi bir fiyat avantajı da sağlıyor. Filo kira-
lama hizmeti, kiralanan aracın yenilenmesi 
zamanı geldiğinde, ikinci el otomobil piya-
sasındaki olası fiyat riskini dahi düşünme-
den, yalnızca kiralama sözleşmesini yenile-
mek suretiyle kolayca araç yenileme imka-
nı da veriyor. Filo kiralamanın şahıs şirketle-
ri ve KOBİ’ler tarafından gün geçtikçe daha 
çok tercih edilmeye başlamasının bir diğer 
önemli sebebinin, banka kredi limitlerini et-
kilememesi ve toplu nakit çıkışı yapmayı ge-
rektirmemesi olduğunu söyleyebilirim. Ay-
rıca, filo kiralama işlemleri, banka kredisi ve 
satın almadan farklı olarak, şirket bilanço-
sunun mali borçları altında yer almadığın-
dan, bilanço görünümüne de olumlu katkı 
sağlıyor.

Operasyonel kiralama şirketi belirleme ko-
nusunda müşterilerin dikkat etmesi gere-
ken konular hangileridir?

Müşterilerimizin, çalışacakları filo kiralama 
şirketini belirlerken, seçecekleri şirketin fi-
nansal gücüne ve kurumsal değerlerine 
bağlılığına dikkat etmeleri gerektiğine inanı-
yorum. Uzun süreli hizmet vaadini gerçek-
leştirebilecek kurumsallıkta bir filo kiralama 
şirketi seçmeleri, hem alacakları hizmetin 
kalitesini garantileyecek, hem de araçlarını 
kiralama süresi boyunca güvenle kullanma-
larını sağlayacaktır.

Garanti Filo olarak bizler, imzamızı attığımız 
her araç kiralama sözleşmesini, güvene da-
yalı bir iş birliğinin başlangıcı olarak görü-
yoruz. Müşterilerimizin, bizi tercih etmeleri-
nin asıl sebebinin de, bu karşılıklı güven ve 
centilmence duruş  olduğuna inanıyorum.

Filo Yönetimi konusunda neler düşünüyor-
sunuz?

Tam şirket unvanımız ile belirtmem gerekir-
se, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim 
Şirketi olarak, verdiğimiz hizmetin yalnızca 
bir kiralama hizmeti olmadığının bilincinde-
yiz. İşimizin hizmetin yanı sıra, yönetim ve 
danışmanlık içerdiğini düşünüyoruz. Bu se-
beple, uzun süreli araç kiralama hizmet pa-
ketimizin hizmet içeriğini, kurulduğumuz 
günden beri mümkün olan en kapsamlı şe-
kilde uyguluyor ve filo yönetim hizmetleri-
ne her gün bir yenisini ekliyoruz. Uzunca bir 
süredir firmaların ihtiyaç duydukları aylık 
araç kullanımlarına yönelik raporlama hiz-

meti veriyoruz. Trafik ceza raporları, OGS 
kullanım raporları gibi şirketlerin ihtiyaçları 
doğrultusunda, şirkete özel raporlama hiz-
meti veriyoruz. OGS için yalnızca raporlama 
hizmeti değil, OGS yönetimini de üstlene-
biliyoruz. Müşterilerimizin talepleri doğrul-
tusunda ayrıca, şirket öz malı durumunda-
ki araçlarının ikinci el danışmanlığını da ve-
riyoruz. Güvenli sürüş ve ileri sürüş eğitim-
lerimizi de Garanti Filo’dan alınabilecek bir 
başka hizmet olarak görüyoruz. 

Otomotiv markaları ve bayileri, bankalar ve 
devlet kurumlarından ayrı ayrı  beklentileri-
niz nelerdir? 

Filo kiralama şirketlerinin sundukları hizme-
ti, müşterilerine en kaliteli ve en hızlı şekilde 
ulaştırmaya devam edebilmeleri için oto-
motiv markalarından önemli bir beklentimiz 
bulunuyor. Yeni araç tedarikinde zaman za-
man zorluklarla karşılaşılması ve yeni araç-
ların Türkiye’ye geliş sürelerinin uzaması, 
uzun süreli araç kiralama ürününün hız ve 
kolaylık avantajlarına ne yazık ki gölge dü-
şürebiliyor. Büyümeye hızla devam edece-
ğini öngördüğüm filo kiralama sektöründe, 
yeni araç ihtiyacı daha da artacaktır. Bu se-
beple, otomotiv markalarının tedarik sorun-
larına karşı bugünden önlem alması önem 
teşkil ediyor. 

Otomotiv şirketlerinin satış sonrası hiz-
metlerinde ve yetkili servislerinde kolaylık-
lar sunmaları, filo kiralama sektörüne cid-
di bir destek sağlayacaktır. Garanti Filo, 
tüm bakım ve onarım işlemlerini, yalnızca 
araç markalarının yetkili servislerinde, ori-
jinal yedek parça kullanarak gerçekleştiri-
yor. Yetkili servisler bu bakımdan, Garan-
ti Filo’nun hizmet ağının önemli bir parça-
sı konumunda. Servislerde yapılacak her 
tür iyileştirme ve fiyatlarda yapılacak in-
dirimler, doğrudan kiralama hizmeti alan 
müşterilere daha yüksek hizmet kalitesi ola-
rak yansıyacaktır. Sektördeki hizmet kalite-
si yükseldikçe, uzun süreli araç kiralamanın 
daha çok tercih edilir hale geleceğine ina-
nıyorum.

Kamudan beklentimiz ise hafif ticari araçla-
rın kiralanabilmesine yönelik yasal düzenle-
melerin yapılması. Sektörde halen hafif ti-
cari araçlar kiralanamıyor. Bu konuda yapı-
lacak düzenlemeler, başta KOBİ’ler olmak 
üzere her ölçekten şirkete büyük kolaylık ge-
tirecektir. l
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Günlük araç kiralama hizmetleri ile geniş 

zamanlarda yapmaya çalıştığımız tatilleri 

hafta sonlarına sığdırıyor, az zamanda çok

 iş yapıyor ve uzakları yakın kılıyoruz. 

Havayolu taşımacılığının yaygınlaşması, 

günlük araç kiralama konusundaki bilincin

artışıyla giderek daha çok sayıda insan 

günlük araç kiralamayı talep ediyor. Bu 

yolla hem iş, hem de tatil amaçlı  

ziyaretlerinde zamandan ve maliyetten 

tasarruf sağlıyorlar.

Günlük araç kiralama 
hayatlarımızı değiştiriyor

>> TOKKDER üyeleri, günü birlik iş ve tatil seyahatlerinde ülke genelinde ih-
tiyaca göre her marka, model ve segmentte araç kiralama hizmeti sunuyor. 
İstanbul’dan bir saatlik bir uçuş sonrası, Akdeniz ya da Ege sahillerine rahat-
lıkla ulaşılabiliniyor. Model yılları oldukça yeni olan, sigortalı, emniyetli araç-
lar ile ihtiyaçlarını en rasyonel şekilde karşılayabiliyorlar. Bütün bunlar ödedik-
leri kira bedeli ve kullandıkları yakıt ücreti dışında ilave bir gider olmadan gü-
venle yapılabiliyorlar. Ülkemizde uçuş ağının yaygınlaşması sonucunda gün-
lük araç kiralama giderek tercih ediliyor. Bu durum günümüz dünyasında va-
kit kaybının önüne geçerek, ekonomik çözümler yaratarak kullanıcılarına zen-
gin avantajlar sunuyor.
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Turizm sektörüyle karşılıklı olarak
birbirini besleyen bir iş yapıyoruz

Türkiye günlük kiralama sektörünün mev-
cut durumu ve 2014 yılındaki gelişmeleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

2 013 yılında yüzde 11 büyüme ile yıllık 
ortalama 19 bin adede ulaşacağı ön-
görülen kısa süreli araç kiralama pa-

zarında, ortalama 4 bin 700 adetlik araç par-
kımız ile global araç kiralama markaları içe-
risinde pazar payımızı yüzde 38’e çıkararak 
sektör liderliğini sürdürdük. Bu yıl yaz sezo-
nunda kısa dönem araç kiralama tarafında 
6 bin 300 adetlik araç parkı ile hizmet ver-
dik. Avis olarak her zaman en yeni, model 
ve marka yelpazesi en geniş araç parkı ile 
hizmet veriyoruz.  2014 yılında 2013’te ger-
çekleştirdiğimiz yatırımların da üzerinde bir 
seviyeye çıkmayı, araç parkını ve çeşitliliği 
artırmayı hedefliyoruz. Filo yenileme, yeni 
araç alımı 2014 yılında da devam edecek. 
Yakın coğrafyalarda yaptığımız yatırımlara, 
2012 yılında Kuzey Irak ile başlamıştık. 2014 
yılında Kazakistan yatırımımızı hayata geçi-
receğiz.

Türkiye günlük kiralama sektörünün geli-
şim potansiyeli hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? 

Türkiye’de araç kiralama sektörüne olan ta-
lep hem günlük kiralamada hem de filo ki-
ralama tarafında büyümeye devam ediyor. 
Avis olarak turizm sektörüyle karşılıklı ola-
rak birbirini besleyen bir iş yapıyoruz. Tu-
rizm sektörünün gelişmesi ve büyümesi biz-
leri de ileriye götürüyor. Turizm sektörün-
deki ve havayollarındaki büyümeler, araç 
kiralama sektörünün de büyümesini doğru 

oranda etkiliyor. Artık araç kiralama bir lüks 
değil, ihtiyaç olarak görülüyor. Bu da sektö-
rün büyümesine yardımcı oluyor.  Yaz dö-
nemi araç kiralama sektöründe araç sayısı-
nın doğal olarak arttığı bir dönemdir. Tale-
bin her geçen yıl artacağına inanıyoruz. Bi-
reyler araç kiralayarak tatile çıkmanın avan-
tajlarını daha çok benimsedikçe, araç kirala-
ma kültürü de tatil anlayışımızın daha büyük 
bir parçası olacak. Artık potansiyel müşteri-
lerimiz sahip olmak yerine en azından kısa 
bir süreliğine de olsa kiralamayı daha çok 
tercih etmeye başladı. Tüketiciler bazen al-
mayı düşündükleri aracı deneyimlemek için 
bazen de kendi aracı ile seyahat etmek ye-
rine zaman ve maliyet tasarrufu adına kira-
lamayı tercih edebiliyor. Sektörün büyüme-
sinde önemli dinamiklerden bir diğeri ise 
Türkiye deki ekonomik büyüme ve şirketle-

rin Türkiye coğrafyasının tamamına yayılan 
hizmet noktaları. Bu gelişmeler ve büyüyen 
organizasyonel yapılar seyahat etme ihtiya-
cı artıyor.

Türkiye günlük kiralama sektörünün sorun-
ları ve bu sorunları aşmak için önerileriz ne-
lerdir?

Türkiye’de 1974 yılında Avis’in temellerini 
atmasıyla başlayan araç kiralama sektörü-
nün büyüme marjı çok yüksektir. Var olan 
potansiyel, bizler ve sektörün geleceği açı-
sından ümit verici. Büyüme potansiyeli sek-
tördeki servis kalitesinin ve sektörün algı-
sındaki gelişim açısından hayati önem ta-
şıyor. Günlük kiralamada hızlı büyüme için 
öncelikle kara, hava, deniz ve demiryolu-
nun gelişmesi gerekir. Örneğin tren garla-
rında Avrupa’da birçok marka hizmet verir-

İnan EKİCİ
Avis Türkiye
Genel Müdür Yardımcısı
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ken, ülkemizde bunun tek bir örneğine rast-

layamıyoruz. Bu bağlamda Avis olarak ya-

kın bir zamanda seyahat konseptlerimi-

ze Rail & Drive’ı da ekleyeceğiz. Sektörün 

öncü ve lider araç kiralama firması olarak 

tüketiciyi bilinçlendirmek, hizmetimiz tanıt-

mak gibi bir misyon edindik. Bu şekilde pa-

zarı büyütmeyi amaçlamaktayız. 

Karayollarında son 10 yılda iyileştirmeler 

ve yatırımlar, Türkiye’yi araç kullanımında 

güvenli ülkeler arasına sokmasına rağmen 

hala Türkiye’de trafik terörü önlenmiş de-

ğil. Özellikle yurtdışından gelen ziyaretçiler 

Türkiye’yi güvenli araç kullanılacak ülkeler 

arasında görmüyor. Yapılan iyileştirmele-

re ülke tanıtım programlarında yer vermek 

ve bu algıyı değiştirmek gerekir. Bu konu 

gerçekten çok önemli kaza zengini algımı-

zın değişmesi gerekiyor. Bu yönde yapılan 

yatırımların ve trafik eğitiminin etkin olarak 

devamlılığı şart. 

Havalimanlarındaki koşulların ve kirala-

ma firmalarının vereceği hizmetin, müşte-

rinin kiralama sürecini kolaylaştıracak şekil-

de planlanması ve iyileştirilmesi müşterile-

rimize vereceğimiz hizmet kalitesini attıra-

caktır. Kiralama sektörünün tamamını kap-

sayan bir mevzuatın oluşturulması da araç 

kiralama sektörünün gelişmesi açısından 

gereklilik arz ediyor. 

Ayrıca Türkiye’de trafik cezaları araç kirala-
yan kullanıcıya değil araç sahibine yansıtı-
lıyor, bu bizim için büyük bir sorun olarak 
karşımıza çıkıyor. Avrupa’da böyle bir uy-
gulama yok. Avrupa’da cezalar araç kulla-
nan kişiye gönderilir. Çünkü trafikte hata bi-
reyseldir. Günlük kiralamada karşılaştığımız 
sorunlardan biri de budur. 

Günlük kiralamayı kimler tercih ediyor? 
Günlük kiralama Türkiye’de pahalı bir hiz-
met midir?

Türkiye’de araç kiralama sektörü, büyüme 
potansiyeli olmasına rağmen sektör büyük-

lüğü açısından Avrupa ve gelişmiş ülkelere 

kıyasla henüz istenilen seviyede değil, ayrı-

ca araç fiyatları ÖTV nedeni ile Avrupa ülke-

lerinden daha yüksek. Bu nedenler ile gün-

lük kiralama fiyatları bazı Avrupa ülkeleri-

ne göre kıyasla daha yüksek.  Ancak hava-

yolu taşımacılığının rekabetle birlikte ula-

şılabilir fiyatlara gelmesi ve yaygınlaşma-

sı, ekonominin büyümesi ve buna bağlı se-

yahatlerin artması araç kiralama sektörüne 

olan talebi artırdı. Sektörün hızlı büyümesi 

ile artan araç parkının maliyet düşürücü et-

kisi ve rekabetçi ortam sebebiyle araç kira-

lama fiyatları da makul seviyeye iniyor. Sek-

törün öncü firması Avis olarak pazarı büyüt-

mek ve tüketiciyi bilinçlendirme misyonu-

muz doğrultusunda günlük kiralamanın bili-

nirliğini arttırmak için uygun konseptler ya-

ratarak ve doğru işbirlikleriyle fiyat avanta-

jı da sağlayarak seyahatlerinin devamlılığı-

nı sağlıyoruz. Avis olarak her zaman trend 

belirleyici özelliğimizi koruyacağız. Müşte-

rilerimizin seyahatlerinin devamlılığını sağ-

layan ve araç kiralamayı kolaylaştıran se-

yahat konseptleri oluşturuyoruz. Hatta bu 

yolda ilk adımı 2013 yılı Mart ayında Avis 

& Budget Grup olarak dünyanın en çok ül-

kesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yol-

ları ile yurtiçi ve yurtdışı uçuş noktalarında 

çözüm ortaklığı için global ve exclusive bir 

anlaşma imzalayarak attık. Seyahat özgür-

lüğü demek olan Fly & Drive konsepti ile se-

yahat severler Türk Hava Yolları ile başla-

yan seyahat konforlarına, Avis ve Budget 

araçlarıyla devam edebilecekler. Türkiye’de 

ilk olarak bizim tarafımızdan pazara sunu-

lan Fly & Drive konseptinin yanında, 2012 

yılında İDO ile yeni bir işbirliği başlattık. 

Türkiye’de ve Avrupa’da bir ilki gerçekleştir-

diğimiz “Sea&Drive” konseptiyle yapılan iş-

birliği kapsamında, öncelikli olarak İDO’nun 

Yenikapı ve Mudanya terminallerinde araç 

kiralama hizmetine başladık. Turizmi des-

teklediğimiz diğer konseptimiz Stay & Drive 

ile de çeşitli otellerle işbirliği yaparak müş-

terilerimizin seyahatlerinin devamlılığını 

sağlıyoruz. Sunduğumuz bu konseptler ile 

müşterilerimiz, gerek havayolu gerekse de-

nizyolu seyahatlerinin devamında araç kira-

layarak konforlu bir şekilde tatil ya da iş ge-

zilerini sürdürürken, hem zamandan hem 

maliyetten tasarruf etmiş oluyorlar.l

>> Turizm sektöründeki ve 
havayollarındaki büyümeler, 
araç kiralama sektörünün 
de büyümesini doğru oranda 
etkiliyor. Artık araç kiralama 
bir lüks değil, ihtiyaç olarak 
görülüyor. Bu da sektörün 
büyümesine yardımcı oluyor.  
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Gelişim potansiyeli ile yatırımcıların 
ilgisini üzerinde topluyor

Türkiye günlük kiralama sektörünün mev-

cut durumu ve 2014 yılındaki gelişmeleri 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ü lkemizde günlük kiralama sektö-

rü son birkaç yıldır ciddi bir gelişim 

ve değişim göstermekte. Uçuş nok-

talarının artması, tatil kültürünün yaygın-

laşması ile birlikte iş ve tatil amaçlı kirala-

ma talepleri yükselirken; tedarikçiler de de-

ğişen müşteri kitlesinin ihtiyaçlarını doğru 

anlayıp, uygun çözümleri üretmek yolun-

da önemli yatırım harcamaları gerçekleşti-

riyorlar. 

Türkiye günlük kiralama sektörünün geli-
şim potansiyeli hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

Standart hizmet, araç, fiyat noksanlığı, po-
tansiyel müşterilerin güvenlik olarak talep-
lerine karşılık verilememiş olması, gelenek-
sel toplum yapısının araç kiralamaya tem-
kinli yaklaşması gibi nedenlerle kurumsal 
yatırımcılar tarafından yıllardır ihmal edi-
len günlük kiralama sektörü; bugün, geli-
şim potansiyeli ile hem mevcut hem de yeni 
yatırımcıların ilgisini üzerinde topluyor. Ka-
liteli araçların, ödenebilir fiyatlarla kiraya 
verilebilir olması, tüketicinin giderek artan 
bir oranda araç kiralamayı tercih etmesine 
neden oluyor. Fayda/maliyet açısından da 
uzun kara yolculuklarındansa uç+kirala ter-
cih edilebilir bir noktaya ulaştığından, gün-
lük kiralamanın çok daha yaygınlaşacağını 
söylemek yanlış olmayacaktır.

Türkiye günlük kiralama sektörünün 2014 
yılı ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Küçülen otomotiv pazarına rağmen günlük 
kiralama büyümeye devam ediyor. Özellik-
le artan rekabet tüketicilerin makul fiyatlı ve 
çok çeşitli marka/modellerde araç kullana-
bilmesine imkan tanıyor. Öte yandan, reka-
betin getirdiği fiyat baskısı ve özellikle ha-
valimanı ofislerinin yüksek maliyetleri yatı-
rımın cazibesini azaltan unsurlar olarak kar-
şımıza çıksa da biz Central olarak kuruldu-
ğumuz günden bu yana markamıza yaptığı-
mız yatırıma 2014 yılında da devam ederek 
büyüme hedefimiz olan % 40’ları sağlamış 
olacağız.

Türkiye günlük kiralama sektörünün sorun-
ları ve bu sorunları aşmak için önerileriz ne-
lerdir?

Hukuki düzenleme eksikliğinin en temel so-
run olduğu kanaatindeyim. Yasalarda özel 
bir düzenleme olmadığından gayrimenkul 

ve menkul kiralamaları benzer şekilde de-
ğerlendiriliyor. Bu da süreçlerin uzamasına, 
kötü niyetli ve suç amaçlı kullanımlarda ara-
cın uzun süre hizmet dışında kalmasına yol 
açıyor. Çok geç tebliğ edilen trafik cezaları, 
sorumlusundan tahsilat sorunlarını da be-
raberinde getiriyor. Yine, acımasız rekabet 
ortamı kısa vadede tüketici lehine çözümler 
üretse de orta-uzun vadede kurumsal yatı-
rımcının devamlılığını zorlayacaktır. Diğer 
bir önemli sorun da fiyat rekabetini sağla-
yabilmek için araçların bakım/onarım ve si-
gorta hizmetlerinde tasarrufa gitmek amacı 
ile kullanıcının üstlenmiş olduğu risklerdir. 
Tüm bu sorunların önlenebilmesi için araç 
kiralamasının içinde barındırdığı risklere 
odaklanacak hukuki düzenleme için el birliği 
ile hareket edilmesinin çok önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Dernek, hizmet standart-
larının belirlenmesi anlamında hem eğitim 
hem denetim rolünü üstlenebilir.

Günlük kiralama Türkiye’de pahalı bir hiz-
met midir?

Artık pahalı bir hizmet değildir. Bugün geli-
nen noktada, karayolu ile özel araçla seya-
hat etmektense gidilecek noktaya havayolu 
ile ulaşıp araç kiralamak maliyet açısından 
tercih edilir hale gelmiştir. Günlük kiralama-
yı genellikle iş ve eğlence amaçlı uçakla se-
yahat edenler tercih etmektedir.l

Nora KARAKAŞ
Central Fleet Services,
Central Rent a Car

>> Karayolu ile özel araçla 
seyahat etmektense gidilecek 
noktaya havayolu ile ulaşıp 
araç kiralamak maliyet 
açısından tercih edilir hale 
gelmiştir. 
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Günlük kiralama, Türkiye pazarından 
daha yüksek bir oranda büyüyecek

Türkiye günlük kiralama sektörünün mev-
cut durumu ve 2014 yılındaki gelişmeleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

T ürkiye’de günlük araç kiralama sek-
törü, gelişmeye çok açık, her geçen 
sene ülke ekonomisinin büyüme ora-

nından daha fazla oranda büyüyeceğine 
inandığımız ancak bu esnada çok ciddi bir 
düzenleme ihtiyacı da barındıran bir sektör 
konumundadır. Gerek ticaret sicil kayıtların-
da kayıtlı, gerekse de gözle görülebilen öl-

çülerde baktığımızda sektör içinde, az sayı-
da araçla bu işi yapan her şehirde yüzler-
ce kiralama firmasına rastlamak mümkün. 
Bu veri bile bir yandan mevcut potansiye-
li ortaya koyarken, diğer taraftan da sektö-
re yönelik düzenlemelere de ne denli büyük 
ve hızlı şekilde gerek duyulduğunun önemli 
bir göstergesidir. Söz konusu düzenlemeler 
içerisinde, sektöre ilişkin standartların oluş-
turulması, ürün ve hizmetlerin sunumunda 
standartların belirlenerek ortak bir dilin kul-
lanılması, araç parkı niteliklerinin ve güven-
lik kriterlerinin belirlenmesi, mesleki yeterli-
lik belgelerinin kurgulanması gibi ana baş-
lıkları ön plana çıkartmak ve ilk etapta bu 
konularda adımlar atmak birçok sorunu or-
tadan kaldıracaktır. Bu başlıklar altında atı-
lacak adımlarla birlikte sektörün sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir büyüme planına rahatlıkla 
kavuşacağı konusunda şüphemiz bulunmu-
yor. Gerek Türkiye coğrafyasına yurt dışın-
dan duyulan ilgi ve her geçen yıl ülkemize 
gelen turist sayısında yaşanan artış, gerek-
se de ülkemiz içerisinde özellikle havayolu 
taşımacılığının yaygınlaşmasıyla Türk halkı-
nın artan gelir seviyesi ve seyahatlere ayrı-
lan bütçelerin buradan daha fazla pay alma-
sı ile birlikte sektördeki araç parkının yıllar 
itibariyle Türkiye büyüme oranından daha 
fazla oranlarda büyüyeceğini düşünüyoruz.

Türkiye günlük kiralama sektörünün geli-
şim potansiyeli hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? 

Böyle bir potansiyeli sağlıklı değerlendire-
bilmek için öncelikle sektörü etkileyen un-
surlara ve bu unsurların gelişimlerine bak-
mak gerekir. Sektörümüzü etkileyen en 
önemli unsurlardan biri, sizlerin de bildiği-
niz gibi Türkiye coğrafyasına yurt dışından 
gelen turist sayısıdır. TURSAB’ ın ilk çey-
rek raporuna göre, 2014 yılının ilk çeyreğin-
de elde edilen 4 milyon 350 bin seviyesin-

de bir turist sayısıyla, geçen yılın ilk çeyre-
ğine göre % 3,2’lik bir artış kaydedilmiştir. 
DRD Araç Kiralama olarak, uzun yıllardır her 
çeyrekte oluşan bu rakamları dikkate alarak 
yaptığımız simülasyonlarda, hemen hemen 
her yıl artan turist sayısının benzer şekilde 
devam edeceği varsayımıyla, 2013 yılında 
elde edilen 35 milyon turist sayısına karşı-
lık, bunun 2020 yılında 52 milyon seviyeleri-
ne çıkacağını tahmin ediyoruz ki; bu da önü-
müzdeki 7 yıl içerisinde turist sayısında %50 
seviyelerinde bir artış demektir. 

Yine sektörün potansiyelini ortaya koyacak 
ikinci önemli gösterge ise, yurt içi havayolu 
taşımacılığına ilişkin verilerdir. Türkiye’de 
her geçen yıl bir yandan iç hat yolcu sayısı 
artmakta, diğer taraftan ise yeni havaliman-
ları açılmaktadır. DRD Araç Kiralama olarak 
stratejilerimizi ortaya koyarken dikkate aldı-
ğımız istatistiki verilerden bir diğeri de, yurt 
içi yolcu adetleri ve bunların bölgesel dağı-
lımlarıdır. Genel olarak değerlendirdiğimiz-
de, 2013 yılında 34 milyon olarak kaydedi-
len iç hat yolcu sayısının, yaptığımız simü-
lasyonlarda 2020 yılında %65’lik bir artış ile 
56 milyon seviyelerine ulaşacağını tahmin 
ediyoruz. 

Bu iki önemli göstergenin yanında, ülkemi-
ze gelen turist sayısında yaşanan artış, tu-
rist niteliklerinin ve geliş ülkelerinin fark-
lılaşması, yurt içi seyahat alışkanlıkları-
nın gün geçtikçe daha çok artması, sadece 
uçak kullanımı değil; deniz, demir ve kara-
yolunu kullanımlarının daha yaygınlaşması 
yine sektörümüzün potansiyeli adına önem-
li göstergelerdir.

Türkiye günlük kiralama sektörünün 2014 
yılı ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Geride bıraktığımız ilk çeyrek dönemi, eko-
nomide yaşanan gelişmeler ve yerel seçim-
lerin hareketliliğinden dolayı birçok sektör-

Mesut KATIKSIZ
DRD Araç Kiralama
Perakende İş Kolu Direktörü
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de olduğu gibi kiralama sektöründe de bek-
lentilerin bir miktar altında kalan bir dönem 
oldu. Ancak Nisan ayı göstergeleri ile birlik-
te bu trendin tam tersine dönerek, sektörü-
müzün gelişimi ile ilgili daha önce de belirt-
tiğimiz gibi günlük kiralama sektörünün ge-
nel Türkiye pazarı büyümesinden daha yük-
sek bir oranda büyüyeceği konusundaki gö-
rüşümüzü 2014 yılı için de koruyoruz.

Türkiye günlük kiralama sektörünün sorun-
ları ve bu sorunları aşmak için önerileriz ne-
lerdir?

Sektörümüzün en önemli sorunlarını özet-
le; standartların oluşturulamamış olması, 
uygulamalarda ortak bir dilin oluşmaması, 
araç parkının özellikleri ve güvenlik kriter-
leri anlamında yasal düzenlemeler ile mes-
leki yeterlilik kriterlerinin olmaması olarak 
belirtebiliriz. Bu sorunların aşılması için ih-
tiyaç duyulan adımlar aslında belli. Önce-
likle TOKKDER nezdinde sektörün sorunla-
rı olabildiğince geniş bir katılım ile Türkiye 
genelinde her ölçekteki oyuncuların temsil-
cileri ile ortak bir platformda tartışılmalı ve 
yapılacak bu oturumun ardından ortak so-
runlar ortaya konarak bu çerçevede izlen-
mesi gereken yol planının da hazırlanma-
sı çok büyük önem taşımaktadır. Sonrasın-
da ise önemli olan, alınan kararların ve yol 
planının harfi harfine uygulanması ve bu-
nun için başlangıç aşamasında sağlanan o 
geniş katılımın da desteğinin sürdürülme-
sidir. Bu topyekün hareketle birlikte sektöre 
ait standartlar oluşturulabilecek ve ortak bir 
dile kavuşmak da çok kolay olacaktır. Eş za-
manlı olarak kamu tarafında ve dernek tara-
fında, gerek yasal bazı düzenlemeler ile ilgi-
li adımlar atmak, gerekse de mesleki yeter-
lilik kriterlerinin ortaya konması ve bunun 
temini için gerekli mercilerin belirlenmesi 
gibi çalışmaların gerçekleştirilmesi de sek-
törün tüm paydaşları açısından önemli kat-
kılar sağlayacaktır.

Günlük kiralamayı kimler tercih ediyor? 
Günlük kiralama Türkiye’de pahalı bir hiz-
met midir?

Günlük kiralama Türkiye’de kesinlikle paha-
lı bir hizmet değil. Özellikle yurt dışı pazar-
larla kıyasladığımızda çok daha ekonomik 
bir hizmet konumundadır. Bunun da temel 
sebebi, sektörle ilgili ortaya koyduğumuz 
sorunlardır. Bu sorunlar maalesef fiyat nok-
tasında ciddi uçurumlar oluşturmakta, çün-

kü ürün ve hizmet anlamında aynı standart-

larda hizmetler sunulmamaktadır.

Günlük kiralama ürünü genel anlamda; se-

yahat eden ve ulaşım aracının değişim nok-

talarında mobilitesini araç kullanarak sür-

dürmek isteyen insanlar tarafında tercih 

edilmektedir. Bunun yanında araç sahibi ol-

mayıp, yılın belli zamanlarında (tatil, bay-

ram vb.) araca ihtiyaç duyanlarla, araç sa-

hibi olmasına rağmen, farklı araç kullan-

mayı bir tutku haline getiren kitleler tarafın-

dan da günlük kiralama ürünü sıklıkla tercih 

edilmektedir. l

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ YOLCU TRAFİĞİ

2013 YILI MAYIS SONU 2014 YILI MAYIS SONU

HAVALİMANI İç Hat Dış Hat Toplam İç Hat Dış Hat Toplam

 İstanbul Atatürk 6.686.298 13.270.504 19.956.802 7.387.376 14.692.312 22.079.688

 İstanbul Sabiha Gökçen 4.112.576 2.199.317 6.311.893 5.546.173 3.069.050 8.615.223

 Ankara Esenboğa 3.656.437 600.945 4.257.382 4.028.802 541.077 4.569.879

 İzmir Adnan Menderes 3.084.870 644.596 3.729.466 3.304.022 703.838 4.007.860

 Antalya 2.096.826 4.827.822 6.924.648 2.367.420 4.978.544 7.345.964

 Antalya Gazipaşa 34.117 31.929 66.046 91.375 69.420 160.795

 Muğla Dalaman 207.337 455.929 663.266 229.840 505.286 735.126

 Muğla Milas-Bodrum 368.628 276.135 644.763 460.008 287.136 747.144

 Adana 1.511.426 202.656 1.714.082 1.634.181 223.355 1.857.536

 Trabzon 952.613 21.614 974.227 1.049.569 31.480 1.081.049

 Isparta Süleyman Demirel 929 44.674 45.603 17.439 46.373 63.812

 Nevşehir Kapadokya 72.827 1.745 74.572 107.897 674 108.571

 Erzurum 334.801 17.431 352.232 418.021 10.213 428.234

 Gaziantep 640.712 57.476 698.188 765.645 65.267 830.912

 Adıyaman 41.928 41.928 72.379 72.379

 Ağrı 65.556 65.556 86.012 86.012

 Amasya Merzifon 39.880 420 40.300 57.044 1.681 58.725

 Balıkesir Koca Seyit 7.668 997 8.665 51.759 1.924 53.683

 Balıkesir Merkez 2.876 2.876

 Batman 148.690 318 149.008 198.500 198.500

 Bingöl 46.165 46.165

 Bursa Yenişehir 13.662 11.319 24.981 23.561 14.961 38.522

 Çanakkale 7.737 7.737 9.408 358 9.766

 Çanakkale Gökçeada 

 Denizli Çardak 100.226 3.433 103.659 140.790 3.258 144.048

 Diyarbakır 727.106 8.689 735.795 747.802 8.258 756.060

 Elazığ 287.782 6.864 294.646 347.892 7.155 355.047

 Erzincan 104.724 104.724 118.061 1.237 119.298

 Eskişehir Anadolu 822 7.795 8.617 1.119 11.738 12.857

 Hatay 267.883 75.749 343.632 332.012 108.936 440.948

 Iğdır 69.780 69.780 84.395 84.395

 Kahramanmaraş 49.580 49.580 86.112 86.112

 Kars 145.656 145.656 167.792 344 168.136

 Kastamonu 29.683 29.683

 Kayseri 542.326 58.857 601.183 580.105 59.318 639.423

 Kocaeli Cengiz Topel 6.014 6.014 8.876 8.876

 Konya 277.111 27.095 304.206 365.186 31.394 396.580

 Malatya 233.796 2.129 235.925 268.028 1.891 269.919

 Mardin 119.072 119.072 201.222 201.222

 Muş 94.981 699 95.680 130.418 130.418

 Samsun Çarşamba 476.777 21.205 497.982 575.033 19.943 594.976

 Siirt 9.579 9.579 6.654 6.654

 Sinop 28.349 28.349

 Sivas Nuri Demirağ 110.067 4.778 114.845 160.238 4.411 164.649

 Şanlıurfa Gap 202.140 4.231 206.371 257.220 4.309 261.529

 Şırnak Şerafettin Elçi 103.574 103.574

 Tekirdağ Çorlu 10.592 2.026 12.618 63.379 151 63.530

 Tokat 7.500 7.500 12.007 12.007

 Uşak 6.361 6.361

 Van Ferit Melen 434.001 3.127 437.128 495.826 1.844 497.670

 Zafer  27.194 4.749 31.943 25.959 10.404 36.363

 Zonguldak Çaycuma 3.179 5.966 9.145 3.932 3.932

DHMİ TOPLAMI 24.218.394 20.653.463 44.871.857 27.632.063 22.356.928 49.988.991

TÜRKİYE GENELİ 28.396.282 22.903.219 51.299.501 33.296.689 25.521.472 58.818.161
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Ş irketlere krediler gelecekte ihtiyaçla-
rı doğrultusunda kullanması için sağ-
lanmaktadır. Gelecek belirsizlik de-

mektir ve bir sürü soruyu da beraberinde 
getirmektedir. Örneğin:

• Kredi geri ödemesi operasyonlarından 
sağlanacak nakit akışı ile ödenebilecek 
mi?

•  Geçmişteki şirketin performansı düzenli 
bir nakit akışını gösteriyor mu? Yoksa ope-
rasyon dışı gelirler ve giderler nakit akımı-
nı önemli ölçüde etkilediğinden şirketin 
sürdürebilir asıl faaliyet karının tespiti zor 
mu?

• Yeterli teminat sağlansa bile aslında ihti-

yaç duyulmayan bir kredi sağlanmış ola-

bilir mi?

Bu tarz fazladan kullanılan bir kredinin geri 

ödemesi şirkete nakit akım problemleri çı-

karabilir mi? Sağlıklı yürüyen bir operasyon 

zora girebilir mi?

Doğru bir kredi ilişkisinde önceden şüphele-

rin ortadan kalkması gerekir. Bazen verilen 

teminatlar ise kredi başvurusunun olumsuz 

yönlerini kapatan bir kalkan gibidir.

Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulmaya-

cak kadar hafif, sonra kırılamayacak kadar 

güçlü olurlar. (BENJAMIN DIZRAELI)

Ne için kredi kullanılır?

Bankalar sağlıklı büyüyen bir ekonominin 
önemli bir parçasıdır. İş dünyasının ihtiyaç 
duyduğu finansmanı sağlamada çok büyük 
rol oynamaktadır.

Şirketlerin finansman ihtiyacının bilindiği 
gibi temelde iki nedeni vardır: 

1. Yatırım finansmanı sağlamak

2. İşletme sermayesi ihtiyacını (İSİ) finanse 
etmek.

Şirketler tarafından yatırım, mevcut iş hac-
mini büyütmek, çeşitlendirmek ve iyileştir-
mek amacıyla yapılmaktadır. Yatırımın fizi-
bilite çalışması (yani yeni yatırım için har-

PwC Türkiye
Danışmanlık Hizmetleri Direktörü
Zahit ÇETİN

Şirkete mi 
kredi verilir,
yoksa 
teminata 
mı? 
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canacak tutarın tespiti ve yatırımdan sağla-
nan faydalar ile yatırımın geri ödeme zama-
nı) detaylı olarak yapılır, veya yapılması ge-
rekir.

İSİ ise asıl faaliyet döngüsü içerisinde ihti-
yaç duyulan fon gereksinimidir diyebiliriz. 
Genelde bize öğretilenin aksine cari (dö-
ner) varlıklar eksi cari borçlar bize İSİ tuta-
rını vermez. Yani nakit ve benzeri diğer ha-
zır değerler, kısa vadeli banka borçları gibi 
veya sabit kıymet yatırım için yapılan ticari 
borçlanmalar operasyonları sürdürmek için 
gerekli işletme sermayesi tutarının tespitin-
de dahil edilmemelidir.

Örneğin, üretici için, hammadde alımından 
başlayıp, üretim süreci ve sonrası satıştan 
tahsilâta kadar geçen süre içinde ihtiyaç du-
yulan fon miktarını İSİ olarak düşünebiliriz. 
Eğer vadeli alım yapıyorsa üretici, fon ih-
tiyaç süresi ve tutarı doğal olarak o kadar 
azalacaktır. Genelde göreceli olarak hizmet 
sektörünün İSİ’sinin üretim sektöründekin-
den az olduğunu söylenebilir. Yalnız hizmet 
sektöründe çarkın dönmesi durduğu zaman 
hasar büyük olabilir; şirketin batışına sebep 
olabilir.

Nakit ve diğer menkul kıymetler ise İSİ’yi 
karşılamada kullanılabilecek iç kaynaklardır. 
Eğer iç kaynak kullanılmıyorsa, fon ihtiyacı 
için dış kaynak kullanılacaktır (kısa vade-
li banka kredileri, faktöring vs.). Dolayısıyla 
İSİ ile İSİ için kullanılan fon kaynakların bir-
birine karıştırılmaması gerekmektedir.

Bazı durumlarda ise işletme sermayesinin 
kendisi kaynak yaratmaktadır. Bu durum 
genelde satıcı vadelerin çok uzun, alıcı va-
delerin olmadığı (yani peşin) veya daha kısa 
olduğu iş modellerinde ortaya çıkmaktadır 
(perakendeciler gibi).

Peki niye dış kaynak?

İşletmeler, borçla finansmanı temel olarak 
iki sebepten tercih ederler:

• Özkaynakla finansmana göre daha ucuz 
olması ve,

• Vergi tasarrufu etkisi

Kredi başvurusunun değerlendirilmesi

Şirket bilgileri ve bunun yanında sağlanan 
finansal bilgilerin ışığında yapılan derece-
lendirmeler sonucunda kredi şartları oluş-
turulmaktadır. Tabii bu şartların en önem-

li unsurlarında biri teminat tipi ve tutarı ola-
caktır.

Burada anlaşılması gereken husus kredinin 
ne için alındığıdır:

1 . Yatırım için ise, yapılacak yatırımın de-
taylı analizi hayati değer taşımaktadır. Daha 
önce belirtildiği gibi borcun geri ödemesin-
de yapılan yatırımın rolü kredi başvuru es-
nasında açık olarak anlatılmadır. Beklenen 
getiri oranı ile kullanılacak kredinin uyum-
lu olması gerekir. Ayrıca yatırımın geri öde-
me süresi ile alınan yatırım kredisinin vade 
uyuşmazlığı varsa, aradaki farkın nasıl ka-
patılması öngörüldüğü belirtilmelidir (karlı-
lıkta artış, ölçek ekonomisi vs.).

2 . İSİ için alınması öngörülmüş ise, işletme 
sermayesinin alt kalemleri incelenmelidir. 
Ticari alacaklar, stoklar ve ticari borçlar için 
yaşlandırma çalışmaları istenmelidir. Diğer 
alacaklar ve borçlar varsa bunların nakit akı-
şına etkisi ölçülmeli ve İSİ’ye dahil edilme-
lidir. Eğer satışlarda veya operasyonlarda 
mevsimsellik varsa İSİ’de yıl veya ay içinde-
ki değişikler tespit edilmeli ve İSİ’deki dal-
galanmaların boyutu belirlenmelidir. Yani 
istenen kredinin tutarı ile gerçek İSİ arasın-
daki bağ kurulması gerekmektedir. Hatta 
müşteri kalitesi bile İSİ için verilen kredinin 
tutarını belirlemede rol oynamalıdır. Çünkü 
kar marjı düşük işlerde ödemelerdeki gecik-
me nakit akışını, dolayısıyla kredi geri öde-
melerini zora sokabilir.

Sonuç olarak en mühim soru: şirket faali-
yetlerinden kar ve sonrasında yeterli nakit 
yaratabiliyor mu? Ve nakit yaratma kapasi-
tesini kredi vadesi boyunca sürdürebilecek 
mi (İSİ’deki olumsuz değişimin faaliyetten 
yaratılan nakdi kısıtlama durumu var mı)?

Teminat ise başvurunun değerlendirilme-
si sonucunda ortaya çıkan sonuca göre be-
lirlenmektedir. Fakat eğer kritik sorulara net 
yanıtlar verilemiyor/alınamıyor ise bazen 
kredi verilirken ilk düşünülen kıstas olabil-
mektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Bir önceki bölümde bankalarla doğru bir 
kredi ilişkisinin kurulmasında şüphelerin or-
tadan kalkması gerektiği üzerinde durmuş, 
kredi başvurusunun değerlendirilmesinde 
teminat konusunun nasıl ele alındığından 

kısaca bahsetmiştik. Bu bölümde bankala-
rın kredi değerlendirme aşamasında incele-
nebilecek düzenli nakit akışı ve şirket yapısı-
na ilişkin unsurları ele alacağız.

Düzenli nakit akışı var mı?

Her ne kadar gelecek belirsizliklerle dolu 
olsa da, geçmiş, bir ayna gibi, bu belirsizlik-
leri daha iyi görmemize ve riskleri anlayıp 
değerlendirmemizde bize yardımcı olacak-
tır. Nakit akışları ile ilgili detaylı bilgiler ol-
masa dahi, şirketlerden alınan finansal bil-
giler süzgeçten geçirilip, şirketin asıl faali-
yetlerinden sağlanan nakit akışı kabaca çı-
karılabilir.

Öncelikle şirketin FAVÖK (Faiz, amortisman 
ve vergi öncesi kar - EBITDA) tutarı tespit 
edilir. Çünkü FAVÖK gelir tablosundaki ope-
rasyonlardan sağlanan nakit tutarına en ya-
kın kalemdir. Daha sonra FAVÖK öncesi ge-
lir tablosu kalemlerinin (satışlar, maliyet-
ler ve genel faaliyet giderleri) analitik ola-
rak incelenerek içlerindeki bir defaya mah-
sus, tekrar etmeyen ve faaliyetlerle direk il-
gisi olmayan gelir ve gider rakamları tespit 
edilir. Bu rakamların geçmiş 2-3 finansal dö-
nem için hesaplanması performansın tutar-
lılığının tespiti ve geleceğe daha fazla ışık 
tutması açısından faydalı olacaktır.

Çoğu zaman dönem içinde yaratılan faali-
yet karı faaliyetlerden sağlanan nakde eşit 
olmamaktır. Şirketin işletme sermayesinde-
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ki değişim tutarlarını (Δ İşletme sermayesi 
= Δ (Ticari alacaklar (alınan çekler ve senet-
ler dâhil) + stoklar+ diğer ticari alacaklar – 
ticari borçlar (verilen çekler ve senetler da-
hil) – diğer ticari borçlar))da kullanarak şir-
ketin faaliyet karından geriye cebinde o dö-
nem içersinde ne kadar tutar kalmış, kolay-
ca hesaplanabilir.

Hesaplamadan da anlaşılacağı gibi şirket 
büyüyerek karını artırsa bile İSİ (İşletme ser-
mayesi ihtiyacı) de artacağından dolayı fa-
aliyetinden hiç nakit yaratmayabilir. Genel 
düşüncenin tersine işletme sermayesinin 
büyük olması aslında o kadar da istenen bir 
durum değildir. Bankalar bu konuya temi-
nat açısından (teminata verilen çekler, em-
tia vesaire), ve cari borçları ödeme kabiliye-
ti açısından baktıklarından bazen yanılgıya 
düşebilirler. Satışların sabit olduğunu var-
sayarsak İSİ’ne kadar az ise operasyonlar-
dan sağlanan kar nakit olarak direkt cepte 
kalıyor, başka bir deyişle de şirket o kadar 
hızlı parayı döndürüyor demektir.

Reel büyüme olmasa da, günümüzde oldu-
ğu gibi, müşterilerin vadeleri uzatma talep-
leri ve tedarikçilerinden vadeleri geriye çek-
me talepleri yüzünden İSİ yine büyüyece-
ğinden şirket aynı karı yapsa bile yeni ko-
şullara göre nakit yaratma kapasitesi eskiye 
göre zora girecektir.

Yatırım planları ile ilgili olarak da; eğer şir-
ketin operasyonlarından sağlanan nakit fi-
nansman ihtiyacı için yeterli ise, yatırım için 
dış kaynağa gerek kalmaz. Ama buna rağ-
men şirketler dış kaynağının maliyetinin 
daha az olduğu kuralı ile, haklı olarak, ya-
tırım için genelde dış kaynak arayışına gi-
debilirler. Ama daha önce de belirttiğim 
gibi burada kritik husus yatırımın büyüklü-
ğüne göre detaylı fizibilite analizi ve yatırı-
mın geri ödeme süresinin tespitidir. Yapı-
lacak bir hata şirketin likidite sıkıntısına ve 
normal faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine 
sebep verebilir.

Hırs bir teknenin, yelkenini şişiren rüzgara 
benzer. Fazlası tekneyi batırır. Azı da tekne-
yi olduğu yerde saydırır. (VOLTAİRE)

Nakit akışı dışında önemli başka unsurlar 
yok mu?

Nakit yaratma kapasitesi dışında, şirketin 
hali hazırda kredi ve diğer mali borçlarının 
(faktoring, leasing gibi) da şirketin serbest 

nakit akışının değerlendirmesinde rolü bü-
yüktür.

Şirketin yönetim kalitesi ve stratejisi (viz-
yon, misyon ve alt hedefler) bir o kadar 
önemli faktörlerdir kredibilite açısından. Ba-
zen şirketin gerçek konumu ile lanse edilen 
imajı farklı olabilir. O anlamda şirketin stra-
tejik anlamda konumlandırmak, pazarda ye-
rini ve rekabetçi koşulları incelemek haya-
ti değer taşır. Organizasyonunu iyi oturtma-
mış şirket büyüme aşamasında büyük dar-
be yiyebilir ve girdiği ağırlığın altında ezi-
lebilir.

Şirketlerin rekabetçi durumunu incelemek 
için Porter’ın 5 güç alanı bize yardımcı ola-
caktır. Bu beş güç:

• Yeni oyuncular: Karlı bir sektörde piya-
saya giriş engelleri sınırlı ise hızlıca yeni 
oyuncu girişleri olur. Bu durum rekabeti 
artırır, karlılığı baskılar.

• Tedarikçiler: Tedarikçilerin konsolide ol-
ması güçlerini artıracağı için değer zinci-
rinden daha fazla pay almalarına sebep 
olabilir.

• Rekabet: Rekabetin yoğun olduğu sektör-
lerde fiyatlar rekabet nedeniyle baskı altın-
dadır. Fiyatları yüksek tutabilmek müşte-
rinin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmekle  
olur.

• Müşteriler: Müşterilerin konsantre olması-
veya birlikte pazarlık etmesi pazarlık güçle-
rini arttırır.

• İkame ürünler ve hizmetler: Müşteri ikame 
ürün ve hizmetlere yönelme eğilimindedir.
Fiyat dengesi ikame eğilimini belirler.

Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. 
(SOKRATES)

Peki sonuç ?

Gelelim yazımızın başlığında sorduğumuz 
soruya. Şirkete mi kredi verilir, temina-
ta mı? Açık söylemek gerekirse her ikisine 
de. Teminat gelecekteki olumsuz koşulla-
rın (nakit akışındaki beklenmeyen azalma-
ların) veya yukarıda bahsedilen bilgilerin 
eksik bilinmesi, yeterli incelenmemesinin 
“sigortası”dır.

Şirketin vizyonu, misyonu, rekabetçi duru-
mu, pazarın gelecekteki durumu, yönetimin 
kalitesi, tedarik zincirinin sağlamlığı, müş-

teri portföyü, İSİsi, FAVÖK’ü, operasyonlar-
dan sağlanan sürdürülebilir normalize edil-
miş nakit akımı, yatırımın geri ödeme süresi 
yeterli derece incelenemiyor veya sonuçlar 
tatmin edici değilse, evet teminat bir neb-
ze de olsa kredi verenin elini rahatlatacaktır.

Bu “sigortanın” da riskleri var. Nakde dö-
nüşemeyen teminatın kıymeti banka için sı-
fırdır. Bu nedenle olması gereken teminat:

- nakde kısa zamanda dönüşebilen, ve

- Dönüştüğünde kredi borç tutarından fazla 
nakit getirendir.

Eğer verilen teminat çok hızlı nakde dönüş-
türülebiliyor ve kredi riskini rahatça karşılı-
yorsa, banka açısından belki şirketin nakit 
akımına bakmaya bile gerek kalmayacaktır. 
Ama unutmamalı ki en iyi teminat bile ya-
rıyolda bırakabilir (geçmiş finansal krizlerin 
gösterdiği gibi).

Her şey bir yana, yeterli teminat var diye şir-
keti daha iyi tanıma fırsatı kaçabilir, erken 
teşhis ile şirketin aşabileceği bazı sorunları 
önleme fırsatı da. Yani sağlıklı uzun soluk-
lu bir ilişki yerine günü kurtarma yoluna gi-
dilirse (gerekli ve yeterli teminatların var ol-
ması durumu gibi) istenmeyen sonuçlar ya-
şanacak ve bunun önlemini almak için geç 
olacaktır.

Geç kalan teselli, idamdan sonraki affa ben-
zer. (WILLIAM SHAKESPEARE)

Dolayısıyla kötü başlayan ve sonuçlanan 
kredi ilişkilerinden dolayıda borçlanma faizi 
ile mevduat faizi arasındaki uçurumun azal-
mamasıda bizi şaşırtmamalı. Bu durumu 
önlemek için kredi veren ile talep edenin 
daha şeffaf, faaliyet odaklı bir ilişkiye girme-
si, gerekirse kredi verenin sırf istenen kredi 
tutarını değil aslında bazen ihtiyaç olan fi-
nansal ve operasyonel danışmanlığı verebi-
lecek durumda olması gerekir. Çünkü genel 
söylemin aksine paranın yanında gerekli ol-
duğunda aklın da verilmesi, yapılan yönlen-
dirmeler, güven ve diyaloga dayalı bir ilişki 
kurmada yardımcı olacaktır. l

Akıllı adam, aklını kullanır. Daha akıllı adam, 
başkalarının aklını da kullanır.

(BERNARD SHAW)









40

GÜNLÜK KİRALAMA>>

MAYIS-HAZİRAN 2014 I SAYI 74

Firmanızdan ve sunduğu hizmetlerden bah-
seder misiniz?

L ider Filo’nun kuruluş amacı operasyo-

nel kiralama alanında sektörün öncü 

markaları arasında yer almaktır. Ku-

ruluşumuzun ilk gününden bugüne değiş-

meyen tek ilkemiz müşterilerimizi bir müş-

teriden çok kurumsal bir partner olarak gör-

mek olmuştur. 2010 tarihinde bu ilke ile çık-

tığımız yolda bugün Lider Filo olarak 2.600 

araçlık filomuzla Türkiye genelinde uzun 

dönem araç kiralama, günlük kiralama ve 

vip transfer hizmetleri vermekteyiz. 

Müşterilerinizden beklentileriniz nelerdir? 
Keyifli bir günlük kiralama tecrübesi yaşa-
mak için müşterilerin nelere dikkat etmesi 
gerekir?

Günlük Kiralama olarak bizim müşterileri-

mizden beklediklerimizden çok müşterileri-

mizin bizlerden neler bekliyor oldukları ile 

ilgileniyoruz. Keyifli bir günlük kiralama tec-

rübesi yaşamak için dikkat etmeleri gereken 

nokta araç sağlamanın yanında hizmet sağ-

layan TOKKDER üyesi bir kiralama şirket-

lerini tercih etmeleridir.  Bana göre en çok 

dikkat etmeleri gereken konu imzaladıkları 

sözleşmeleri dikkatlice okumaları ve kesin-

likle boş senet imzalamamaları olacaktır. Ki-

ralayacakları aracın zorunlu sigortası yanın-

da kasko poliçe teminatları da mutlaka sor-

gulanmalıdır.  

Günlük Kiralama şirketi tercih ederken 
müşterilerin dikkat etmesi gereken konu-
lar hangileridir? TOKKDER üyesi bir firma-

dan günlük kiralama yapmanın avantajları 
nelerdir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sözleşme 
ve teminat konuları önem arz etmektedir. 
TOKKDER üyesi bir firma tercih edildiğinde 
bilinmeli ki işini düzgün yapan kurumsal şir-
ketler derneğimize üye olabiliyor. Her han-
gi bir sorun anında müracaat edebilecekle-
ri ve kendilerine üst düzeyde yardım edebi-
lecek bir dernek ve yönetim var. Bu da kira-
lama yapan müşteriye güven vermektedir.

Günlük Kiralama Türkiye’de pahalı mıdır?

Eskiye oranla fiyatlar çok daha uygun sevi-
yelere ulaştı fakat ne yazık ki hala birçok ül-
keye nazaran Türkiye’de günlük kiralama 
daha pahalı. Ülkemiz de vergiler nedeni ile 
araç fiyatlarının yüksek olması da bu duru-

mun en önemli nedenlerinin başında geli-
yor. 

Günlük Kiralama ülkemizde sizce daha da 
yaygınlaşacak mı? Günlük Kiralamanın yay-
gınlaşması için gerekli olan unsurlar sizce 
nelerdir?

Coğrafi küreselleşme ve havayolu ulaşımı-
nın yaygınlaşması sonucu olarak günlük ki-
ralamanın gelişimi kaçınılmaz. Gelişen eko-
nomi ile insanlarımızın daha fazla havayo-
lu ulaşımını tercih etmeleri ve günlük kira-
lamaya gereksinim duymaları sektörün ge-
lişimini sağlayan en önemli faktörlerdendir. 

Otomotiv markaları ve bayileri, bankalar ve 
devlet kurumlarından ayrı ayrı beklentileri-
niz nelerdir?

Otomotiv distribütörleri ve yetkili satıcıları 
açısından bakar isek, sektörün en önemli ve 
hacimli müşterileri başında gelen kiralama 
şirketlerinin müşteri ile imzaladığı sözleş-
me sonrası başlayan araç tedariği, teslimat 
ve satış sonrası sürecinde hem fiyat hem 
de hizmet olarak maksimum desteği bizle-
re sağlamalıdırlar.   

Devlet kurumlarından, ülkemiz için önemli 
bir katma değer yaratan sektörümüzün sağ-
lıklı gelişimine yönelik ihtiyaç duyulan dü-
zenleme ve uygulamaların hızla hayata ge-
çirilmesini beklemekteyiz.

Bankacılık ve finans sektörüne bakacak 
olursak sektörün işleyiş yapısını daha etkin 
şekilde değerlendirerek, alternatif finansal 
çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik ça-
lışmalar yapmaları gerekmektedir.l

Müşterilerimizi kurumsal
bir partner olarak görüyoruz

Lider Filo Genel Müdürü Bülent COŞKUNARDA
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H esap verebilirlik, biraz da gecikmey-
le, 2008 krizi sonrası hayatımıza gi-
ren, kurumsal yönetimin 4 temel il-

kesinden biri.  

İlke, bir yönetici veya yönetim organının 
verdiği kararlar ve etkileri ile ilgili sorumlu 
tutulmaları anlamını taşırken “hesap vere-
bilirlik” terimi hesap sormayı değil hesap 
vermeye hazır olma durumunu anlatıyor. 
Oysa hayat tecrübemiz bu kadar iyi niyet-

li olamayacağımızı bize çoktan öğretmiş ol-

malıydı. 

Şeffaflık ilkesi ile güçlenen ve denetim fonk-

siyonu ile hayat bulan hesap sorma kavra-

mı tartışılırken, devletlerin ve güçleri dev-

letlerle yarışan şirketlerin sorumlu yöneti-

minin, ancak toplumun hesap sorma hak-

kına sahip olduğunda mümkün olacağını 

duyduk.

Günümüz dünyasında, sanayileşme süre-
cinde ortaya atılmış bir çok kavram, akım, 
metod ve felsefe çok hızlı bir evrim içerisin-
de.  

Buna değişim değil evrim demeyi daha 
doğru buluyorum zira evrim bir önceki du-
rumu içeren ancak yeni şartlara uyum sağ-
lamış bir yapısal değişikliği ifade ediyor. 

Örnek olarak... 

Kapitalizmin insan için uygun olmadığını 
anladık; peki ortadan ortadan kalkmalı mı? 

-Asla! 

Ama özünde tüketim toplumu dinamikleri-
ni değil sürdürülebilirlik bilincini barındır-
mayan kapitalizmin dünyayı bir yere götür-
mesine de imkan olmadığını gördük. Alın 

Eski kavramlar,
yeni versiyonlar
Tayfun ZAMAN
Etik ve İtibar Yönetimi Derneği Genel Sekreteri
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size yeni bir kapitalizm versiyonu: Kapita-
lizm 2.0. 

Bu yeni versiyon, eskisinin üzerine biraz 
etik, biraz sürdürülebilirlik biraz kurumsal 
yönetim serpmekle oluşacak bir versiyon 
değil. Eski versiyonun temel felsefesini alıp 
etkilediği tüm mekanizmaların da değerlen-
dirildiği bir yenilenme sürecinin sonunda 
yeniden yapılandırmadan Kapitalizm 2.0 a 
ulaşmak mümkün görünmüyor.

Çocuklarımız, sanayileşme dönemi için ta-
sarlanmış, aynı dönemde kurumsallaşmış, 
ortalama 20 senelik bir eğitim sürecinden 
geçiyorlar. Oysa dünyanın sosyal, kültürel, 
ekonomik ve çevresel dinamiklerinin 5 sene 
sonra neye benzeyeceğini bilemiyoruz. 

Yaratıcılığın mekanik bilgilerin önüne geçti-

ği, geleceğin yöneticisini çevre bilinci, insa-

ni değerler sorumluluk ve inovasyon ruhu 

ile donatan bir eğitim sistemine ihtiyacımız 

var. Alın size yeni bir eğitim versiyonu: Eği-

tim 2.0

Bu yeni versiyonlar arasında bir tanesi var 

ki evrimleşmedeki başarısı ve tutarlılığı di-

ğer tüm alanları doğrudan etkiliyor: Paydaş 

2.0

İster devlet, halk ilişkisinde isterse şirket, 

paydaş ilişkisinde olsun, alınan kararlardan 

etkilenen birey ve toplulukların tanımı olan 

“paydaş” kavramı yeni bir anlam kazandı. 

Dünya ile ilişkisini etkilenen değil etkileyen 

olma talebiyle yöneten “Paydaş 2.0” ın ba-

şarısı, hak ve sorumluluklarının günümüz 

şartlarına göre yeniden tanımlanmasına 

bağlı olacak. 

Hesap vermeyi sorumluluk, hesap sorma-

yı ise hak olarak görmek zamanı artık geri-

de kaldı. 

Günümüzde, hesap sormak da en az hesap 

vermek kadar önemli bir sorumluluk. 

Paydaş 2.0’ın versiyon başarısı da bu so-

rumlulukta saklı. 

Hesap verebilirlik kavramı ve terimi üzerine 

kafa yorarken, fikrine ve tecrübesine çok de-

ğer verdiğim Haluk Ferden Gürsel hoca ile 

yaptığımız bir sohbette bu kavram için, yaz-

dığı makalelerden birinde “Sorumlulama” 

diye bir karşılık kullandığından bahsetti.

İyi olacak hastanın, doktor ayağına gelirmiş. 

Karşı tarafı sorumlu bırakma, hesap sorma 

eylemini anlatırken edilgen olmayan veya 

“hesap verebilirlik” gibi sorumluluğu hesap 

veren tarafına bırakmayan bir fiil. 

İlkokul öğretmenimin kulakları çınlasın. 

Daha iyi anlamak için cümle içinde kullana-

lım...

“Ey paydaş! Dünya kaynaklarını kötüye kul-

lanan bu şirketi “sorumlulama” görevini 

yerine getirdin mi?”

Evrim içindeki bir çok kavramda bu evrimi 

tetikleyen ana unsur olarak karşımıza çıkan 

sorumluluk, kaynakları hızla tükenen 21. 

Yüzyıl dünyasının en kuvvetli dinamiklerin-

den biri. Ancak, şirketlerden ve devletlerden 

sorumlu yönetim talebi içinde olan paydaş-

ların da hesap sorma sorumluluğunu unut-

maması ve haklarını kullanma sorumlulu-

ğunu ortaya koymaları, bu evrim sürecinin 

sağlığı için gerekli.l

>> Şirketlerden 
ve devletlerden 

sorumlu yönetim 
talebi içinde olan 

paydaşların hesap 
sorma sorumluluğunu 

unutmaması ve 
haklarını kullanma 

sorumluluğunu ortaya 
koymaları, evrim 

sürecinin sağlığı için 
gerekli.
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Teknik iflas
ve sorumluluk

Av. Duygu TURGUT
Esin Avukatlık Ortaklığı
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Ş irket birleşme ve devralmaları sıra-
sında yürütülen hukuki incelemeler-
de, hedef şirketin teknik iflas halinde 

bulunması, en sık tespit ettiğimiz sorunlar-
dan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel-
likle Türk ve aile şirketlerinde sıklıkla görü-
len bu durum, çoğu zaman yabancı yatı-
rımcıya korkutucu gelmektedir. Bu nokta-
da, şirket yöneticileri ve yatırımcıların huku-
ki ve finansal danışmanlar tarafından bilinç-
lendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi bü-
yük önem taşımaktadır. Bu yazımızda, Türk 
şirketlerinde sıklıkla karşılaşılan teknik iflas 
müessesesinin ne olduğunu, bu durumda 
alınması gereken önlemleri ve bundan do-
ğan sorumluluğu ele alarak teknik iflas me-
selesini hukuki yönden masaya yatırmak is-
tedik. 

Teknik İflasın Hukuki Niteliği ve Bu Durum-
da Alınması Gereken Önlemler

Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 376. Mad-
desi kapsamında düzenlenen teknik iflas 
kapsamına girilip girilmediğinin belirlenme-
sinde rol oynayan bir takım kıstaslar ve bu 
durumda gerçekleştirmesi gereken işlemler 
mevcuttur. Kanun metninde zarar halinde-
ki şirketlere uygulanacak emredici hüküm-
ler düzenlenmektedir. Bu madde kapsamın-
da üç hal düzenleme altına alınmıştır:

i) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni 
yedek akçeler toplamının yarısının zarar se-
bebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yöne-
tim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya 
çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü 
iyileştirici önlemleri sunar.

ii) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile ka-
nuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin 
zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldı-
ğı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel 
kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya 
sermayenin tamamlanmasına karar verme-
diği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.

iii) Şirketin borca batık durumda bulundu-
ğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yö-
netim kurulu, aktiflerin hem işletmenin de-
vamlılığı esasına göre hem de muhtemel 
satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çı-
kartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket ala-
caklılarının alacaklarını karşılamaya yetme-
diğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kuru-
lu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu 
yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve 
şirketin iflasını ister.

(i) ve (ii) numaralı paragraflarda sayılan hal-
ler teknik iflas halleri olarak sayılmış olup, 
(iii) numaralı paragraf borca batıklık duru-
munu ifade etmektedir. 

Yukarıda (i) bendinde açıklandığı üzere, tek-
nik iflas ya da borca batıklık durumunda 
gerçekleştirilmesi gereken işlemler için ne 
ilgili mevzuatta ne de yerleşik uygulamada 
belirli bir süre öngörülmemiştir. Her ne ka-
dar gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi 
yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna 
yol açabilecekse de, yönetim kurulu üyele-
rinin gerekli işlemleri gerçekleştirmeleri için 
tanınmış kesin bir süre bulunmamaktadır. 
Keza, gerekli önlemlerin alınmadığı haller-
de, bu durumun telafisi için de herhangi bir 
ek süre tanınmamıştır. 

(ii) bendinde açıklandığı gibi, sermaye ile 
kanuni yedek akçeler toplamının yarısının 
zarar sebebiyle karşılıksız kaldığının anlaşıl-
ması halinde, yönetim kurulu, genel kuru-
lu derhal toplantıya çağırmalı ve bu genel 
kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri 
sunmalıdır. Bu önlemlere örnek olarak zara-
rın kısmen veya tamamen ortaklarca kapa-
tılması, sermaye artırımına gidilmesi, zarar 
eden işletmelerin kapatılması, yeni üretim 
yöntemlerinin uygulanması, atıl varlıkların 
elden çıkarılması gibi somut projeler sayı-
labilir. Aksi halde şirket yahut pay sahiple-
rinin herhangi bir zarara uğramaları halin-
de yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu 

gündeme gelebilecektir. Örneğin, alacak-
lılar yönetim kurulu üyelerinin sadakat yü-
kümlülükleri kapsamında almaları gereken 
önlemleri almamış olması nedeniyle ala-
caklarını tahsil imkanını kaybedebilir. Öte 
yandan, mahkemenin yönetim kurulu üye-
lerinin sorumluluğuna gidebilmesi için, ala-
caklının hem zararını hem de söz konusu 
alacağın tahsil edilememesi ile yönetim ku-
rulunun söz konusu işlemi gerçekleştirme-
mesi arasındaki illiyet bağını ispat etmesi 
gerekmektedir. Dolayısıyla, şirketin tasfiye 
ya da iflas yoluna girmemesi ve sorumlu-
luk doğmaması için, yönetim kurulu üyeleri 
yukarıdaki önlemleri mümkün olan en kısa 
sürede almalıdır. Her halükarda, ilgili mali 
yıla ilişkin finansal tabloların onaylanma-
sından önce bu önlemlerin alınması yerin-
de olacaktır.

Bilinenin aksine, TTK’nın 376. Maddesi kap-
samına girmek, doğrudan iflas ya da tasfiye 
yoluna girilmesine sebep olmamakta, bazı 
formalitelerin yerine getirilmesi gerekliliği-
ni doğurmaktadır. Çünkü iflas ve tasfiye iş-
lemleri, doğrudan etkili müesseseler olmak-
tan ziyade, ticaret sicili ve mahkeme nezdin-
de yapılacak bir takım işlemleri gerektiren 
süreçler olup, bu ihtimaller 376. Maddenin 
getirdiği gerekliliklerin yerine getirilmeme-
si halinde gündeme gelecektir. Son yıllık bi-
lançoya göre, sermaye ile kanuni yedek ak-

Duygu TURGUT

>> Türk anonim şirketler hukukunun temel bir prensibi olarak, 
pay sahipleri şirketin işlemlerinden sorumlu tutulamazlar. 
Şirketin esas sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadığı sürece, 
pay sahiplerine yalnızca taahhüt etmiş oldukları pay bedelinin 
ödenmesinden sorumludurlar. 
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çeler toplamının üçte ikisinin zarar sebe-
biyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, 
derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, ser-
mayenin üçte biri ile yetinme veya serma-
yenin tamamlanmasına karar verdiği takdir-
de şirket “kurtarılmış” sayılabilir. 

Diğer taraftan, yukarıda (iii) bendinde açık-
landığı üzere, borca batıklık kapsamına gi-
ren durumlarda ise, yönetim kurulunca 
mahkemeye bildirimde bulunulması gerek-
mektedir. İflas yoluna gitmek istenmeme-
si halinde, ilgili şirketin iki seçeneği bulun-
maktadır: 

1) Ya şirket, alacak miktarı yüksek, şirketi 
söz konusu durumdan çıkarmaya yetecek 
kadar alacağı olan bir veya birkaç alacaklısı 
ile anlaşarak, bu alacaklıların diğer alacaklı-
lardan sonraki sıraya yazıldıklarını kabul et-
melerini sağlayarak borca batıklık durumu-
nu ortadan kaldıracak ve mahkemeden bu 
kabulün yerindeliği, gerçekliği ve geçerlili-
ğinin doğrulanmasını talep edecektir. Fakat, 
mahkemece atanacak bilirkişinin bu kabu-
lü onaylamaması halinde mahkemeye yapı-
lacak bildirimin iflas bildirimi olarak kabul 
edileceği de göz önünde tutulmalıdır; 

2) Ya da yönetim kurulu üyeleri şirketin bor-
ca batıklık durumunu mahkemeye bildire-
cek ve bu bildirim iflas bildirimi olarak ka-
bul edilecektir. Bunula beraber, yönetim ku-
rulu bir iyileştirme projesi hazırlayarak iflas 
bildiriminde bulunmuş olmasına rağmen 
mahkemeden iflasın ertelenmesini de talep 
edebilecektir. Ayrıca, yönetim kurulu üyele-
ri iyileştirme projesini mahkeme tarafından 

iflas işlemleri başlatıldıktan sonra sunma 
imkanına da sahiptir. Kanun, iflasın ertelen-
mesi yoluna başvurulması için herhangi bir 
müddet öngörmemiştir. 

Alacaklılar ile borca batıklık durumunu orta-
dan kaldıracak yönde bir anlaşmaya varıla-
madığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin 
mahkemeye bildirimde bulunması gereke-
cektir. Şirkete bu başvuru sırasında herhan-
gi bir telafi süresi talep etme imkanı tanın-
mamıştır. Fakat, yönetim kurulu üyelerinin 
iflas işlemleri başladıktan sonra da iyileştir-
me projesi sunmak suretiyle iflasın ertelen-
mesini talep etmesi mümkündür. Böylelik-
le, mahkemenin bu hususta alacağı olumlu 
yöndeki karar ile iflastan kaçınmak mümkün 
olabilmektedir.

Kanunda Belirtilen İşlemlerin Gerçekleştiril-
memesi Halinde Sorumluluk

Pay sahiplerinin sorumluluğu: 

Türk anonim şirketler hukukunun temel bir 
prensibi olarak, pay sahipleri şirketin iş-
lemlerinden sorumlu tutulamazlar. Şirketin 
esas sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadığı 
sürece, pay sahiplerine yalnızca taahhüt et-
miş oldukları pay bedelinin ödenmesinden 
sorumludurlar. 

Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu: 

Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu 
doğuran sebepler arasında “sermaye hak-
kında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliği-
nin bilinmesine rağmen gerekli önlemlerin 
alınmaması” açıkça sayılmış olduğundan 
(borca batıklık da bir ödeme yetersizliği türü 
olduğundan), şirketin aktiflerinin borçlarını 
karşılamamasına rağmen, yönetim kurulu 
üyelerinin şirketin iflasını (ya da iflasın erte-
lenmesini) talep etmemesi durumunda yö-
netim kurulu üyeleri hukuki ve cezai sorum-
luluk altında olacaklardır. 

Mahkemeye, söz konusu bildirimin yapıl-
mamasından dolayı yönetim kurulu üye-
lerinin sorumluluğunun doğması halinde, 
yönetim kurulunun tüm üyeleri 376. Mad-
de kapsamındaki yükümlülüklerinden do-
layı kurul olarak sorumlu tutulmaktadırlar. 
Şirketin borca batıklık durumunun mahke-
meye bildirilmesi, TTK’nın 375. Maddesin-
de yönetim kurulunun devredilemez görev 
ve yetkileri arasında sayılmakta olup, bu yü-
kümlülük tüm yönetim kurulu üyeleri üze-

rinde doğmaktadır. Dolayısıyla, borca ba-

tıklığa istinaden alınacak önlemler yönetim 

kurulunun bizzat kendisi tarafından alınma-

lı ve bu görev bir veya birkaç üyeye devre-

dilmemelidir. Zira gerekli önlemler alınma-

dığı takdirde, şirketi temsil ve ilzam yetkisi 

tek bir üyeye verilmiş olsa dahi tüm yöne-

tim kurulu üyeleri birlikte sorumlu olacaktır. 

Dolayısıyla, şirketin borca batık olmasından 

dolayı zarar gören alacaklı, tek bir üyenin 

değil, gerekli önlemleri almadaki ihmalin-

den dolayı tüm yönetim kurulunun sorum-

luluğuna gidebilecektir. Bu noktada, söz ko-

nusu önlemlerin alınmaması başlı başına 

sadakat yükümlülüğünün bir ihlali olup, ku-

rul üyelerinin herhangi bir kusur ya da ih-

mali olup olmadığına bakılmamaktadır. 

Ayrıca yönetim kurulu üyeleri, alacaklıların 

alacaklarından şahsen sorumlu tutulmaları-

nın yanında, gerekli önlemleri almamaların-

dan dolayı 10 gün ile 3 ay arasında hapis ce-

zasına mahkum edilebilirler. Ancak, mahke-

menin bu yönde bir karar verebilmesi için 

öncelikle alacaklıların bu doğrultuda bir ta-

lebi olmalıdır.

İflas haline ilişkin olarak ise genel kural, pay 

sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri de da-

hil olmak üzere üçüncü kişilerin iflastan so-

rumlu tutulamamasıdır. Ancak, mahkeme-

nin şirketin iflasına hükmetmesi halinde, 

yönetim kurulu üyelerinin, mahkemeye if-

las bildiriminin yapılmamış olmasından 

doğacak sorumluluğunun yanında, iflasın 

kendisinden dolayı sorumlu tutulmaları da 

mümkündür. Şirketin, yönetim kurulu üye-

lerinin tedbirsiz ve kusurlu yönetiminden 

dolayı iflas durumuna gelmiş olması halin-

de ise, ilgili yönetim kurulu üyeleri şirketin 

borçlarından kendi şahsi malvarlıkları ile de 

sorumlu tutulabilirler. 

Özetle, TTK 376. Madde kapsamına giren 

şirketler, doğrudan iflas ya da tasfiye yo-

luna girmek durumunda olmayıp, yukarıda 

açıklanan işlemlerin yerine getirilmesi ha-

linde bu durumdan kurtulmak mümkündür. 

Bu konunun anlaşılmasını müteakip yöne-

tim kurulu üyelerinin derhal müdahalesi bü-

yük önem taşımaktadır. Zira, aksi halde yö-

netim kurulunun sorumluluğu yoluna gidil-

mesi ve zarara uğrayan alacaklıların yöne-

tim kurulu üyelerince tazminine hükmedil-

mesi ihtimal dahilindedir. l
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Bu makale TKYD'nin Kurumsal Yönetim Dergisi'nin 22. sayısında yayınlanmıştır.

Kurumsal 
yönetimi 
ölçmek
>> TKYD ülkemizdeki kurumsal yönetim uygulamaları üzerine 
bir durum tespiti yapmak üzere “Kurumsal Yönetim Algı 
Araştırması” projesine başladı. StratejiCo. işbirliği ile devam 
eden araştırma üzerine StratejiCo. kurucusu ve Başkanı Selim 
OKTAR ve StratejiCo. danışman ve proje yöneticisi Emre DOĞRU 
sizlerle paylaştığımız yazılarını kaleme aldılar.

Emeklemeden ölçümlemeye

T ürkiye Kurumsal Yönetim Der-

neği (TKYD) 2013 yılında 10. yılı-

nı kutlarken, Türkiye’de gelişme-

si için öncülüğünü üstlendiği kurumsal 

yönetim ilkeli “emekleme” dönemini ar-

tık geride bırakıyor. Bugün iş dünyasın-

da kurumsal yönetimden haberdar olan 

ve önemini bilen insanların sayısı git-

tikçe artıyor. Şirketler kurumsal yöneti-

min faydasına ilgi duymaya başlıyorlar. 

Yöneticiler kurumsal yönetimden na-

sıl yararlanılabileceği üzerine kafa yo-

ruyorlar. TKYD’nin üye sayısının artma-

sı bunun sadece bir göstergesi. Bunun 

ötesinde Türkiye ekonomisine etkisi olacak 

köklü dönüşümler kurumsal yönetim ala-

nında kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Peki 

kurumsal yönetimin değeri gerçekten anla-

şılabiliyor mu?

TKYD, 10 yıldır başarıyla sürdürdüğü ku-

rumsal bayraktarlığını bir adım öteye taşı-

mayı hedefliyor. Bu amaçla StratejiCo. ola-

rak TKYD ile ortaklaşa üstlendiğimiz çalış-

ma ile kurumsal yönetimi ölçebilmek ve 

ona göre bir eylem planı hazırlamak istiyo-

ruz. Bu sayede birkaç senede bir tekrarla-

nabilecek bir çalışmayla, kurumsal yönetim 

alanında yıllar içerisinde ne kadar yol aldı-

ğımızı ve daha gidecek ne kadar yolumuzun 
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olduğunu görmemiz mümkün olacak. Çün-
kü bizce değeri olan herşey ölçülebilir. Ölçe-
bilmek hayati önemdedir. İskoçyalı ünlü fi-
zikçi Lord Kelvin’in ifadesiyle “ölçemediği-
niz şeyi yönetemezsin.”

İşte bu amaçla “kurumsal yönetim araştır-
ması” projesini başlattık. Aslında öğrenme-
ye çalıştığımız şey çok basit: Türkiye’de ku-
rumsal yönetimin gelişmesini sağlayan ve 
engelleyen faktörler nelerdir? Bu sorunun 
cevabını öğrenmenin kurumsal yönetimi 
yeni bir döneme taşıyacak ilk adım olduğu-
nu düşünüyoruz. Çünkü ancak söz konusu 
faktörlerin gerçekten neler olduğunu anla-
yabilirsek, kurumsal yönetimin gelişmesini 
sağlayabilir ve engellemeleri ortadan kaldı-
rabilecek bir strateji oluşturabiliriz.

Varsayımlarımızı test edelim

Araştırmamızı kalitatif ve kantitatif ol-
mak üzere iki aşamaya böldük. İlk aşama-
da Türkiye’de kurumsal yönetimle ilgilen-
miş, uygulamayı denemiş, başarılı ya da 
başarısız olmuş kişilerin deneyimlerini öğ-
reniyoruz. Yaptığımız derinlemesine görüş-
melerde hem hissedarlar hem de profesyo-
nellerin ağzından hikayenin nasıl başladığı-
nı ve devam ettiğini dinliyoruz. Görüştüğü-
müz kişiler büyük bir samimiyetle tecrübe-
lerini ve gözlemlerini bizimle paylaşıyorlar. 
Eğer araştırmamıza böyle bir kalitatif aşa-
ma eklemeseydik zaten kurumsal yönetim 
çalışmalarının içerisinde olan bizlerin mev-
cut varsayımlarıyla hareket edecektik. Oysa 
doğru araştırmanın ilk koşulu en çok güven-
diğiniz varsayımları test etmektir.

Ocak ayında bitirmeyi planladığımız derin-
lemesine görüşme aşamasından sonra içe-
rik analizi yöntemiyle kalitatif aşamanın ge-
nel bir değerlendirmesini yapacağız. Bu 
noktadan sonra ise genel anket çalışması 
için ölçümlenebilir metrikler oluşturacağız. 
Böylece bütün TKYD üyelerine gönderile-
cek soru setine ulaşacağız. Üyelerin cevap-
larından elde edilecek sonuçların değerlen-
dirilmesini yapıp TKYD tarafından 27 Mart 
2014’te yayınlanacak rapora son halini ve-
receğiz.

İşte bu rapora temel teşkil edecek sistemin 
belli aralıklarla tekrarlanabilmesi bize yıllar 
içerisinde kurumsal yönetimde kat ettiğimiz 
mesafeyi ölçme imkanı verecek. Böylece 
geleceği daha rahat görebileceğiz.

Nasıl yapıyoruz?

Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde 

elde ettiğimiz fikirler gerçekten altın değe-

rinde. Hiç ummadığımız yöntemler ve tah-

min etmediğimiz sorunlar ile karşılaştık. Ça-

lışmanın belki de en heyecanlı kısmı olan 

derinlemesine görüşme aşamasında temel-

de şu beş konuyu öğrenmeye çalışıyoruz:

1. Farkındalık: Görüştüğümüz kişi ve onun 

çevresinde gözlemlediği çalışanlar kurum-

StratejiCo.’nun kurucusu ve Başkanı Se-

lim OKTAR kamuoyu ve pazar araştırma-

sı, stratejik iletişim, iş uyuşmazlığı çözü-

mü, kentsel dönüşüm projeleri, yerel yö-

netimler ve siyasi kampanya konularında 

30 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. OKTAR, 

Türkiye’de ve bölge ülkelerinde bir çok da-

nışmanlık ve iletişim projesini yönetmiştir. 

ManAjans/JWT firmasında CEO’luk, Shift 

International ve Strtaje/MORI’de kurucu 

olarak görev almıştır. Bunun yanı sıra, çok 

sayıda Türk ve uluslararası firmaya iletişim 

danışmanlığı vermiştir. Selim OKTAR, Bo-

ğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezu-

nudur. Araştırma ve iletişim alanlarında ya-

yınlanan çok sayıda makalesi mevcuttur.

SELİM OKTAR

sal yönetimin ne olduğunun farkında mı? 
Eğer öyleyle bu farkındalık nasıl başlamış 
ve evrilmiş?

2. Fayda: Hissedarlar ve çalışanlar kurum-
sal yönetimin kendilerine ne fayda sağladı-
ğını biliyorlar mı? Diğer bir ifadeyle, “neden 
kurumsal yönetim” sorusuna cevap verebi-
liyorlar mı? Yoksa sadece yapılması gerek-
tiği için mi yapıyorlar?

3. İkna: Peki kurumsal yönetimin faydala-
rı konusunda hem hissedarlar hem de çalı-
şanlar ikna olmuşlar mı? Yoksa hala tered-
dütle yaklaşıp mümkün olduğunca bu işe 
dahil olmamaya mı çalışıyorlar?

4. Güven: Kurumsal yönetimin faydasına 
ikna olmuş kişiler, Türkiye’deki kurumlar ve 
düzenlemelerle ikna oldukları faydaya ula-
şabileceklerine inanıyorlar mı? Kişilere de-
ğil kurumlara güven hakim mi?

5. Eylem: Güven aşamasına da gelmiş olan 
kişilerin eyleme geçmelerini engelleyen 
başka bir faktör var mı? Ya da eyleme ge-
çen kişilerin bir sonraki adımları neler?

İşte yukarıdaki düzene göre “yarı-
sistematik” bir yöntemle yürüttüğümüz gö-
rüşmelerde, muhataplarımızın yaklaşımını 
öğrenmenin bizim gibi Türkiye’de kurumsal 
yönetimi anlamak isteyen herkes için aydın-
latıcı olacağını düşünüyoruz.

Neler öğrendik?

27 Mart’ta yayımlanacak rapor için sabırsız-
lanan üyelerimiz ve okurlarımız için çalış-
manın başında olmamıza rağmen bizi şim-
diden heyecanlandıran bazı noktaları sizler-
le paylaşalım.

Eylem
(Action)

Güven
(Trust)

İkna
(Persuasion)

Fayda
(Involvement-Value)

Farkındalık
(Awareness)
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Öncelikle farkındalık aşamasında birçok fir-
ma belirli bir seviyeye ulaşmış durumda. 
Başlangıçta “PR aracı olarak uygulanıyor” 
diyen de “çok maliyetli değilse biz de yapa-
lım, başımıza bir iş gelmesin” diyen de artık 
kurumsal yönetimin bilindiği üzerinde hem-
fikirler. Tabii özellikle kurumsal yönetimde 
öncülük etmiş firmaların “finans müdürle-
rinin yoğun direncini” aşmaları kolay olma-
mış. Ama onlar da zamanla ikna olmuşlar. 
Her şirkette “kurumsal yönetime gönül ver-
miş, bayraktarlığını üstlenmiş birisinin ol-
ması” ve “üst yönetimin desteğini sağla-
ması” kritik eşikler olmuş. Kurumsallaşma 
ile kurumsal yönetim arasındaki ayrım da 
süreç içerisinde belirginleşmiş. Artık hemen 
hemen herkes “denetim ve icranın ayrı ol-
ması gerektiği” ve “yönetim kurulunun ya-
pısı ve görevlerinin başat unsur olduğu” fi-
kirlerini özümsemiş.

Fayda konusunda tereddütlerin kaynağı ise 
çok çeşitli. “Türkiye’de aile şirketleri ço-
ğunlukta ve ikinci - üçüncü kuşak yönetici-
ler hala ipleri eline alabilmiş değil” diyen-
ler çok. Yani en temel faktörlerden birisi şir-
ketlerin yaşı ve çalışan sayısı. Bunun yanı 
sıra, kurumsal yönetimin “maliyetli olduğu 
ve ticari sırları ifşa edebileceği” gibi bir en-
dişe söz konusu. Ama en önemli tereddüt 

ana hissedar ile profesyonel yöneticiler ara-

sındaki ilişkinin doğru kurulması konusun-

da ortaya çıkıyor. “herşeyi profesyonele bı-

rakarak acele ettim, zararını gördüm” diyen 

patronlar mevcut. “Çekirdekten yetişmeyen 

yönetici benim derdimi anlamaz” mantığı 

hakim. Doğru dengenin kurulması ile ilgili 

bir bilgi eksikliği mevcut.

İkna amaşasında ise kafalar biraz karışık. 

“Özellikle uzun dönemli yatırım yapacak 

kurumsal yatırımcıların karar aşamasında 

kurumsal yönetimi önemsediği” konusun-

da güçlü bir argüman var. “Şirketimde ku-

rumsal yönetime riayet edildiğini gösteren 

uygulamalar sayesinde yabancı yatırımcıla-

rı ikna ettim” diyen yöneticiler ile karşılaş-

tık. Bazı firmalar ise Türkiye’de “al-sat ya-

pan bireysel yatırımcılar hala temel unsur” 

fikrini savunuyor.

Peki Türkiye’deki kurumlara güven duyulu-

yor mu? Kısmen evet, kısmen hayır. “Her 

Emre DOĞRU, StratejiCo.’da danışman-

lık ve proje yöneticiliği yapmaktadır. Daha 

önce aralarında Birleşmiş Milletler Kalkın-

ma Programı ve NATO’nun da bulunduğu 

uluslararası kurumlarda çalışmıştır. Ekono-

mik ve politik araştırma ile risk analizi konu-

larında uzman olan DOĞRU, bu alanda fa-

aliyet gösteren uluslararası firmalarda araş-

tırmacı ve analist olarak görev almıştır. Li-

sans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisans eği-

timini Fransa’da European Institute’ta ta-

mamlayan Emre DOĞRU halen Koç Üni-

versitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişki-

ler bölümünde doktora adayıdır.

EMRE DOĞRU

>> Araştırmamızı kalitatif ve kantitatif olmak üzere iki aşamaya 
böldük. İlk aşamada Türkiye'de kurumsal yönetimle ilgilenmiş, 
uygulamayı denemiş, başarılı ya da başarısız olmuş kişilerin 
deneyimlerini öğreniyoruz.

sene ilke mi değişir, ilke dediğin en az 10 

sene kalır” diyen yöneticiler haklı olarak ge-

leceği öngöremediklerini söylüyorlar. Belki 

de en önemli eleştiri, “başka ülkelerin uygu-

lamalarını Türkiye’ye olduğu gibi kopya et-

meye çalıştık” noktasına geliyor. Artık “Tür-

kiye ekonomisine ve kültürüne uygun bir 

kurumsal yönetim anlayışı” gerekli fikri ile 

daha sık karşılaşıyoruz.

Eylem aşamasında ise “sözde değil özde 

kurumsal yönetim ihtiyacı var” diyen yöne-

ticiler ile karşılaştık. “Kurumsal yönetim sa-

dece işlevsiz bürokratik organlar yaratma-

ya dönüşmemeli” yaklaşımı yaygınlaşıyor. 

“Şablondan niyete geçilmeli” diyen yöneti-

ciler ağırlık kazanıyor.

Sonuç

Türkiye’de kurumsal yönetimin gelişmesini 

sağlayan ve engelleyen faktörleri bulmayı 

hedeflediğimiz araştırmamızda yaptığımız 

görüşmelerde uyguladığımız yöntem ve 

elde ettiğimiz özet bulgular böyle. Bundan 

sonra araştırmamızı derinleştirip hazır oldu-

ğumuz zaman üyelerimize dağıtılacak anket 

çalışmasını başlatacağız. Böylece TKYD ta-

rafından lansmanı yapılacak raporu ve önü-

müzdeki yıllarda da tekrarlanabilecek araş-

tırma sistematiğini hazırlamış olacağız.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimini 

hızlandıracağını ve bölgesinde fark yarata-

cağını umduğumuz alanların başında gelen 

kurumsal yönetimde gelecek 10 yıllar daha 

heyecanlı gelişmelere sahne olacak. Bu he-

yecanı birlikte paylaşmayı ve TKYD’nin ba-

şarısına katkı sağlamayı ümit ediyoruz. l
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Zamanın en önemli bir kaynak olduğu günümüzde

Araç filosu bir gereksinim

Ürünlerimizin hedef hekim kitlemize tanıtımlarının 
yapılabilmesi için yeni tanımıyla Ürün Tanıtım Elemanı 
arkadaşlarımız sektörümüzün olmazsa olmazı. Ürün tanıtım 
elemanı arkadaşlarımızın sorumlu oldukları bölgelere, 
ünitelere en hızlı ve en güvenilir şekilde erişimlerini ise araç 
filomuz sayesinde sağlıyoruz. 

ITF İlaç San ve Tic. 
Ltd. Şti.
Genel Müdürü

Haldun 
KURTULUŞ

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder 
misiniz?

I TF İlaç; İtalyan kökenli çok uluslu bir ilaç 
şirketi olan Italfarmaco’nun 2009 yılında 
kurulan ülkemizdeki organizasyonudur. 

1938 yılından günümüze İtalya başta olmak 
üzere diğer Avrupa ülkelerinde biriktirdiği iş 
deneyimini ve geliştirdiği kurumsal değer-
lerini 2009 yılından bu yana ülkemizde faali-
yet gösteren ITF İlaç San ve Tic. Ltd. Şti.’ne 
aktaran Italfarmaco; insan sağlığı için kul-
lanılan çok sayıda ilacın, tıbbi cihazın, özel 
amaçlı takviye edici gıdaların ve kozmesö-
tik ürünün üretim ve satışını yürütmektedir.  

ITF Ilaç, 2010 yılının son çeyreğinde 23 kişi-
lik satış tanıtım ekibiyle başladığı faaliyetle-
rini şu anda 65 kişilik bir ekiple yürütüyor. 
Kadın Hastalıkları ve Doğum branşına spe-
sifik bir ürün portföyüne sahibiz ve hedefi-
miz, içinde bulunduğumuz tedavi grubunda 
bilinirlik açısında lider kuruluş olmak. 

Araç filonuzun firmanızdaki yeri nedir? 
Araç filonuzu ne amaçlı olarak kullanıyor-
sunuz? Bilgi alabilir miyiz?
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kün (son zamanlarda ihtiyaçların farklılaş-
masının sonucunda kiralama sürelerinin 3 
yıldan bir yıla hatta daha da kısa sürelere 
indiğini hep birlikte görüyoruz)

Firmanıza hizmet veren operasyonel kirala-
ma şirketini seçerken nelere dikkat ettiniz? 
Tercihinize etki eden unsurlar neler oldu?

Kendi sektörümüzle kıyasladığımda operas-
yonel kiralama sektörü görece genç ve dina-
mik bir sektör. Kurumsallaşmak konusunda 
yapılacak daha çok şey olduğuna inanıyo-
rum. ITF Ilaç olarak biz, her şeyden önce bir-
likte çalışacağımız firmaların belli bir tecrü-
beye sahip, güçlü referanslarla çalışan fir-
malar olmasına dikkat ettik. Zaman içinde 
firmamızın gelişimine paralel araç filomuz 
da geliştikçe gördük ki, bizimle iş yapmak 
isteyen yeni firmaların yaklaşımları genelde 
aynı aracı daha ucuza teklif etmek şeklinde 
oldu ancak gerçek maliyetin bu olmadığına 
inanıyoruz. 

İşbirliği içerisinde olduğumuz firmalardan 
talebimiz çok basit, satışa kadar vadedilen 
hizmetin satış sonrasında unutulmamasını 
istiyoruz.

Alışmayı istemediğimiz periyodik bir davra-
nış şekli var operasyonel kiralama firmaları-
nın, satış için teklif isteme sürecine girdiği-
mizde kolaylıkla ulaşabildiğimiz kişilere sa-
tış sonrasında ulaşmak birden zorlaşıyor ta 
ki mevcut filonun yenilenmesinin vakti gel-

diği ana kadar. Bizim için çalıştığımız firma-
nın kaç ülkede var olduğundan çok firma-
mızla olan işbirliğindeki motivasyonunun 
azalmaması daha öncelikli. 

Operasyonel Kiralama şirketleri sürekli hiz-
metlerini geliştirmeye ve yenilerini ekleme-
ye çalışıyorlar. Sizin müşteri olarak operas-
yonel kiralama şirketlerinden beklentileri-
niz nelerdir? 

Günün birinde marjlar fiyat kırmayı im-
kansız kılacak ve rekabet satış sonrası ser-
vis alanında  gelişecek. Biz ise içinde bulun-
duğumuz sektörün bize kazandırdığı kültür-
den yola çıkarak satış sonrası servisin sü-
rekli olarak yarın yeni bir satış varmışçasına 
devam ettirilmesinin fark yaratacağına ina-
nıyoruz. Performans hedeflerinin içerisinde 
yeni müşteri kazanmak kadar mevcut müş-
terilerden kaç tanesi ile kontrat yenilendiği 
de olmalı. Yaşadığımız bazı örneklerden ak-
lıma gelen önerileri şöyle özetleyebilirim;

• Yönetim takımından en uzaktaki ekip arka-
daşımıza kadar aynı kalitede servis almayı 
istiyoruz.

• Bakım gibi konularda bilgilendirmenin 
ve yönlendirmenin doğru yapılması en 
önemli beklentimiz.

• Elektronik müşteri temsilcisine ya da tele-
sekretere mesaj bırakmak gibi uygulama-
lar yerine bir müşteri temsilcisine erişim 
imkanı sağlanması önemli geliyor.

• Firma temsilcilerinin bireysel inisiyatifine 
göre değil, firmanın kurumsal duruşuna 
uygun standart kalitede satış ya da satış 
sonrası hizmet vermek gerekiyor.

• Prosedür odaklı değil de çözüm odak-
lı yaklaşım sunulması ve olabilen en kısa 
sürede sunulması.

Operasyonel Kiralama şemsiyesi altında 
sunulmasını arzu ettiğiniz ilave hizmetler 
hangileridir?

Biraz evrensel boyutta olacak mevcut tek-
nolojiler fosil yakıtları kullanıyor ve nihaye-
tinde fosil yakıtlar sınırlı kaynaklar. Beklen-
tim, daha tasarruflu alternatiflerin geliştiril-
mesinde bilim ve teknoloji kuruluşlarıyla iş-
birliği yapılması ve alternatif enerji kullanı-
mı teşviklerinin yaratılması konusunda bir 
açılım sağlanması ve sonuçta maliyetleri-
mizin aşağılara çekilmesidir. l

Ürünlerimizin hedef hekim kitlemize tanı-
tımlarının yapılabilmesi için yeni tanımıyla 
ürün tanıtım elemanı arkadaşlarımız sektö-
rümüzün olmazsa olmazı. Ürün tanıtım ele-
manı arkadaşlarımızın sorumlu oldukları 
bölgelere, ünitelere en hızlı ve en güvenilir 
şekilde erişimlerini ise araç filomuz sayesin-
de sağlıyoruz. Geçmişte bu işi yapan kişile-
rin toplu taşıma olanaklarından yararlan-
mak durumunda kaldıklarını halen daha ha-
tırlayanlar olsa da  zamanın en önemli kay-
nak olduğu günümüzde araç filosu bir ge-
reksinim. Ekip arkadaşlarımızın bazı durum-
larda mesai saatlerinin dışında da gerçek-
leştirilmesi gereken projeler vs olduğunu 
düşünürsek araç filosunun gerekliliği daha 
da iyi anlaşılacaktır. 

Filomuzdaki araçlar, özellikle sahada görev 
yapan ekip arkadaşlarımız için bir mobil ofis 
olarak düşünülebilir. Ayrıca kabul etmek ge-
rekir ki, sağladığımız araçların marka, mo-
deli hem ekibimiz hem de firmamız için bir 
prestij unsuru olarak gözüküyor olsa da ön-
celikli seçim kriterimiz ekibimize güvenli bir 
sürüş dolayısıyla iş ortamı sağlamaktır. 

Araç filonuzu oluştururken neden operas-
yonel kiralama yöntemini tercih ettiniz? 
Operasyonel Kiralama yönteminin firmanı-
za sağladığı hizmetler ve faydaları nelerdir?

Satın alma yerine kiralama opsiyonunu ter-
cih etmemizin en önemli nedeni maliyetle-
rin etkin yönetimi. Bunun sadece aracın ma-
liyeti olarak algılanmaması gerekir, aynı za-
manda insan kaynağından tasarruf, arıza, 
kaza vs gibi durumlarda kayıp zamanın en 
aza indirilmesi konularında beklentimiz ol-
duğundan dolayı kiralama tercihimiz öne çı-
kıyor. 

Diğer taraftan süreklilik sağlamak da önem-
li, filonun sürekli genç ve güncel tutulması 
yine operasyonel kiralama sistemi ile müm-

>> Filomuzdaki araçlar, özellikle sahada görev yapan ekip 
arkadaşlarımız için bir mobil ofis olarak düşünülebilir. Ayrıca 
kabul etmek gerekir ki, sağladığımız araçların marka, modeli 
hem ekibimiz hem de firmamız için bir prestij unsuru olarak 
gözüküyor olsa da öncelikli seçim kriterimiz ekibimize güvenli bir 
sürüş dolayısıyla iş ortamı sağlamaktır. 
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2 007 yılından beri şirketlere uzun 
süreli sözleşmelerle otomobil 
kiralama hizmeti vermekteyiz. 

Bu çerçevede; referansla gelen veya 
bizim ulaştığımız müşterilerimizin ilk 
etapta ihtiyaçlarını  tespit etmekteyiz. 
Otomobil kiralayacak şirketin içinde 
bulunduğu sektör, personel yapısı, 
çalışanların moral motivasyonu 
ve firma prestijine olumlu katkı 
sağlayabilecek seçenekleri,  
otomobilin kullanılacağı işleri (satış-
pazarlama, ulaşım, yönetici, makam 
aracı),  geçmiş kiralama tecrübeleri 
gibi  faktörleri göz önüne alarak 
alternatifli sözleşme ve araç teklifleri 
önermekteyiz. Ayrıca müşterilerimizle 
kurduğumuz birebir ilişki sayesinde; 
otomobil firmalarının dönemsel 
kampanyaları doğrultusunda daha 
iyi seçenekler sunabilmekteyiz. 
Hizmetlerimizi sunarken müşteri 
odaklı bu çalışmalarımız ile müşteri 
bağlılığını ve memnuniyetini 
arttırmaya çalışmaktayız. Amacımız 
sektöre yön veren büyük firmaların 

fiyat/hizmet dengesini;  yer aldığımız 
ölçekte hızlı karar alma ve  kontrol 
avantajını kullanarak lehimize 
çevirebilmektir. Bu bağlamda;  iş 
gücümüzü rekabet etmeye çalışmak 
yerine artı değer katarak büyümeye 
yönlendirebileceğimize inanıyoruz. 

İstanbul merkezli tek ofisten 
operasyonumuz yürütülmektedir. Araç 
parkımız ağırlıklı olarak orta üst ve üst 
segment otomobillerden oluşmaktadır. 
Araçlarımız her bir  sözleşme için, 
müşterilerimizin tercihine göre 
belirlenerek satın alınmakta ve 
sözleşme süresi bitiminde eski araçlar 
satılmaktadır. İstanbul haricinde İzmir, 
Ankara, Bursa ve Adana da araçlarımız 
kullanılmaktadır.

Şirketimiz tek ortaklı limited şirkettir. 
Şirketin sahibi olarak işlerin sevk 
ve  yönetimi  benim kontrolümde 
sürmektedir.  

TOKKDER’e üye olma kararımı 
verirken; 

• Kiralama firmalarının otomobil 
kiralama bilincinin gelişmesi için 
kamuoyu yaratmak üzere organize 
olması için çalışmak,

• Hizmet sunduğum alanda çoğulcu 
bir yapının içinde yer alarak etkin bir 
rol oynamak,

• Sektörel sorunlarla ilgili çözüm 
üretmek, önerilerde bulunmak

 düşüncesi  belirleyici olmuştur.l

Geo Filo

Caner CAN
Genel Müdür

I nter Rent a Car, 2009 yılının Şubat ayından 
bu yana faaliyet göstermektedir. Ana faaliyet 
alanımız günlük ve operasyonel kiralamadır. 

Firmamız Ahmet ÇEKİRDEKCİ ve Özhan SINAR 
ortaklığından oluşan bir limited şirkettir.

Araç parkımızın çoğunluğunu A ve B segment 
araçlardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra bağlı 
bulunduğumuz çözüm ortaklarımız vasıtası ile üst  
segment araç kiralama hizmetimizde bulunmaktadır.  

Her geçen gün gelişen araç kiralama sektöründe 
kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti 
sağlayabilmek ve bunu bir ilke haline getirip bu 
yolda ilerlemek bizim ilk hedefimizdir. TOKKDER’e 
üye olmamızın başlıca sebebi firmamızı merdiven altı 
tabir etiğimiz meslektaşlarımızdan sıyırıp,ülkemizin 
kiralama sektöründe öncülük yapan firmalarıyla 
aynı çatı altında bulunmasının vereceği güvene ve 
istikrara sahip olmaktır.l

Özhan SINAR
Genel Müdür

Inter
Rent a Car
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>> ICN yıllık toplantıları adeta bir maraton 
gibidir. Dünya’daki 103 rekabet kurumundan 
yaklaşık 500 kişi dört gün boyunca rekabet 
hukukunun çeşitli alanlarında bilgi ve tecrübe 
alışverişi yapar. 

Uluslararası Rekabet 
Kurumu'nun ayak sesleri

>> Toplantı kamu iktisadi 
kuruluşları ve rekabet 
hukuku konulu 
oturumla başladı ve 
arkasından üç gün 
boyunca karteller, 
hakim durum, birleşme 
ve devralmalar ve 
kurumsal kapasite 
başlıklı temel 
politikalar ele alındı. 

ACTECON
Dr. M. Fevzi TOKSOY

U luslararası Rekabet Şebekesi’nin (In-
ternational Competition Network-
ICN) 13. yıllık toplantısı 2014 yılın-

da Fas’ın Marakeş şehrinde gerçekleştiril-
di. “Sayılı gün çabuk geçer” derler ya, bir 
yıl tüm koşuşturmacasıyla geride kalmış 
bile. Nisan ayının son günlerinde, inanıl-
maz yoğun bir yağmur altında Av. Baha-
dır Balkı ile birlikte toplantıya katılmak üze-
re önce Fas’ın Kazablanka şehrine indik. 
Kazablanka’dan Marakeş’e nasıl gideceği-
miz konusunda ise hiçbir fikrimiz yoktu. Se-
yahat öncesinden hiçbir planlama yapma-
dık ama ben yine de dijital bilgeden iki üç 
nasihat almadan edemedim. Trenle gitme-
yi kafama koymuştum da, ne bilet vardı or-
tada ne de tarife bilgisi. Görünürde olan tek 
şey bardaktan boşalırcasına yağan yağmur 
ve başarısız bir yer hizmeti sonucunda içine 
kadar su girmiş iki valiz. 

Havaalanının hemen altındaki tren istasyo-
nunda bir büfede yaklaşık bir buçuk saat 
bekledik.  ‘Çevirme’li (Döner) dürümle ge-
çiştirdiğimiz geç öğünümüzü müşterilerin 
göz ucuyla takip ettiği bir Türk dizisi eşliğin-
de tamamladık ve trene kapağı attık. Yakla-
şık dört saatlik bir yolculuktan sonra yine 

bardaktan boşalırcasına yağan yağmur ve 

hayatımda daha önce görmediğim kadar 

kuvvetli şimşekler ve gök gürültüleri altında 

otelimize vardık.

ICN yıllık toplantıları adeta bir maraton gi-

bidir. Dünya’daki 103 rekabet kurumun-

dan yaklaşık 500 kişi dört gün boyunca re-

kabet hukukunun çeşitli alanlarında bilgi ve 

tecrübe alışverişi yapar. Daha önceden be-

lirlenmiş konu başlıkları altında ortak otu-

rumlar ve arkasından küçük gruplara ay-

rılarak atölye çalışmaları yapılır. Türk Re-

kabet Kurumu’nun da aktif olarak katıldı-

ğı bu toplantılar adeta rekabet hukukunun 

Dünya’daki gidişatına yön verir. 

Türkiye gerçekten aktif bir ICN üyesi. 2010 

yılında İstanbul’un dillere destan ev sahipli-

ğinde yapılan 9. Yıllık Konferans’ın izleri hala 

silinmemiş. Herkes hala Topkapı Sarayı’nda 

gerçekleştirilen o muhteşem akşam yemeği-

ni anlatıyor. Bu sene ise Marakeş toplantı-

sında kamu dışı uzman sıfatıyla ben ve Ba-

hadır Balkı dahil olmak üzere tüm Türk he-

yetinin bir görevi vardı. Toplantılarda kimi-

miz moderatörlük yaptık kimimiz konuşma-

cıydık. Kamu dışı uzmanların katılımı aslın-
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da toplantının dengeleyici unsuru. Akade-
misyen, pratisyen veya STK’ların bünyesin-
den seçilen bu uzmanlar, rekabet kurumla-
rının gündeme getirdiği konuların özel sek-
tör etkileri veya toplumsal faydaları üzeri-
ne görüş bildirirler. Yani rekabeti korumaya 
yönelik politikalar sonucunda ortaya çıkma-
sı muhtemel etkiler ilk defa ICN toplantıla-
rında masaya yatırılır ve gerçek hayata uy-
gunlukları test edilir. Bu yılki toplantının bir 
özelliği daha vardı. İlk defa Fransızca otu-
rumlara yer verildi. Bunun bir sebebi top-
lantının Fransızca’nın aktif olarak kullanıldı-
ğı Fas’da yapılıyor olmasıyken, bir diğer se-
bebi de ICN üyesi olan ve sayıları azımsan-
mayacak seviyeye gelen Fransızca konuşu-
lan ülkelerin (durumu vesile kılan) yoğun 
talebiydi. Sanırım bu gelenek daha sonraki 
ICN toplantılarında da devam edecek. Tür-
kiye olarak bu konuda da katılım göstererek 
iki Fransızca oturumda  yer aldık. 

Toplantı kamu iktisadi kuruluşları ve reka-
bet hukuku konulu oturumla başladı ve ar-
kasından üç gün boyunca karteller, hakim 
durum, birleşme ve devralmalar ve kurum-
sal kapasite başlıklı temel politikalar ele 
alındı. Bu konular rekabet hukukunun ana 
omurgaları. Oturumlarda paylaşılan görüş-
ler dışında gözlemlediğim en önemli husus 
ise farklı rekabet kurumlarından katılımcı-
ların yoğun işbirliği ve sohbet ortamların-
da tecrübelerini paylaşmaları. Çok iyi hatır-
lıyorum, daha önceki bir yıllık toplantıda ay-
nen şu benzetme yapılmıştı: ‘nasıl ki global-
leşen Dünya ekonomisi çokuluslu şirketlere 
yöneliyor, rekabet kurumları da çokuluslu 
bir algı ile uygulamalarını yakınlaştırmalı...’. 
Aslında bu cümle her şeyi özetler nitelikte. 

Son yıllarda ortaya çıkartılan global rekabet 
ihlallerinin çoğu bu anlayışla su yüzüne çı-
kartıldı. Özellikle kartellerle mücadele ama-
cıyla yürürlüğe konan pişmanlık uygulama-
sı, kamu kaynaklarını korumaya yönelik ta-
ahhüt mekanizması ve ceza indirimlerinden 
faydalanılmasına yönelik uzlaşma vakaların-
daki artış bunun en güzel örnekleri. 

Gerçekten de artık özellikle çokuluslu şir-
ketlerin rekabet hukukuna uyum konusun-
da büyük emek sarf etmeleri gerekiyor. Ulu-
sal boyuttaki şirketler için de durum farksız. 
Kartel uygulamalarının kimi zaman mecburi 
kimi zaman da gönüllü katılımcısı olan ulu-
sal şirketler her sektörde uluslararası oyun-
cularla kaçınılmaz rekabet içerisindeler. Bu 
rekabetten kaçınmaları ise doğal olarak 

uluslararası şirketlerle aynı yaptırımlara tabi 

olmaları sonucunu doğuruyor. Rekabet hu-

kukunun temel prensiplerinden biri de hiç-

bir şirketin (ister ulusal isterse de uluslarara-

sı boyutta olsun) kayırılmaması. Hatta bunu 

bir üst boyuta da taşımak mümkün: şirket-

lerin yöneticileri ve çalışanları da şirketleri-

nin uygulamalarından ayrı tutulup kayırıl-

mıyor. Yani yöneticilerin şirketlerinin reka-

bet uyum politikalarına uyma yükümlülükle-

ri bulunuyor. Bir rekabet ihlalinde (özellikle 

kartellerde) şayet çalışanların belirleyici bir 

etkisi varsa bu kişiler de ayrıca cezalandırılı-

yor. Her ne kadar günümüzde bu husus bi-

raz ‘kol kırılır yen içinde kalır’ seviyesindey-

se de, ülkemizde de kabul edildiği üzere yö-

netici ve çalışanların ceza alması öngörül-

mekte. Hatta Türkiye’de de bu uygulamanın 

örnekleri bulunmakta. Bu durum yakın ge-

lecekte yöneticilerin ve şirketlerin birbirleri-

ne karşı sorumluluklarının yönetilmesi süre-

cinde önemli rekabet hukuku kaynaklı vaka-

ların gündeme gelmesine yol açacak. 2004 

yılında global bir otomotiv firması Avrupa 

Birliği’nde rekabet ihlali kesinleşince hangi 

yöneticilerin bu ihlali gerçekleştirdiğine iliş-

kin bir tespit başvurusu yapmış idi. Her ne 

kadar AB’de (Komisyon uygulamaları kap-

samında) kişilere ceza uygulanmasa da (ve 

dava reddedilse de) kurumsallaşmanın etki-

lerini daha o yıllarda göstermesi açısından 

önemli bir örnektir.

ICN bu ve benzeri prensiplerin Dünya çapın-

da yeknesaklaşması amacıyla kurulmuş bir 

örgütlenme. Henüz herhangi bir hukuki kişi-

liği olmasa da yaptığı işler artık kabına sığ-

mamaya başladı. Soruşturma tekniklerini 

ve delil toplama yöntemlerini bile tecrübe 

olarak paylaşan ve alanına giren konularda 

Dünya’daki rekabet kurumlarının tereddüt-

süz kabul ettiği uygulama yöntemlerini kale-

me alan bu kurumun yakın zamanda kurum-

sallaşması beklenmelidir. İşte o zaman glo-

bal bir rekabet mahkemesinin de temelleri 

atılmış olur. Ekonomideki globalleşme sek-

teye uğramazsa, belki beş yıl belki de on yıl 

sonra tarih bu gelişmeyi yazacaktır. Söyle-

medi demeyin...

Bir Pazartesi günü geldiğimiz Marakeş’den, 

Dünya’daki gelişmeleri yakından takip eden 

bir Rekabet Kurumu’muz olduğu gözlemiy-

le, Cumartesi günü ayrılıyoruz. l

Gerçekten de artık özellikle

çokuluslu şirketlerin 

rekabet hukukuna uyum 

konusunda büyük emek 

sarf etmeleri gerekiyor. 
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Lastiğin 
performansı ve 
kalitesi araç için 
büyük önem 
taşıyor

Michelin Türkiye Operasyon Direktörü 
Sertan AKÇAGÖZ

yüyen pazarı olarak Türkiye’yi gösteriyor. 

1996 yılından 2009 yılına kadar Ortadoğu ve 

Afrika bölgesine bağlı olarak yönetilen Mic-

helin Türkiye, 2009 yılından sonra ise gös-

terdiği başarılı performans ve potansiyeli 

ile Michelin Grubu Avrupa organizasyonu-

na dahil oldu. 

Operasyonel kiralama ve günlük kiralama 

firmalarına ne gibi hizmetler sunuyorsu-

nuz? Bu hizmetlerinizin sağladığı faydalar-

dan bahsedir misiniz? 

Michelin olarak tüketicilere daha üstün ka-

litede hizmet sunmak için Avrupa’nın lastik 

hizmetlerinde lider perakende zinciri Euro-

master ile yeni bir yapılanmaya gittik. 17 ül-

kede 2 bini aşkın noktada faaliyet gösteren 

ve lastik hizmetlerinde Avrupa lideri olan 

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder 

misiniz? 

D ünyanın en büyük lastik üreticilerin-

den Michelin, “Total Performance” 

stratejisiyle güvenlik, performans ve 

tasarrufu bir arada sunan ürünlerinin yanı 

sıra satış sonrası hizmetleriyle de ön plana 

çıkıyor. 170 ülkede satış ağı bulunan Miche-

lin, 17 ülkede 67 ayrı fabrikada üretimlerini 

gerçekleştiriyor. Ar-Ge çalışmalarına yılda 

600 milyon Euro’nun üzerinde bütçe ayıran 

Michelin, bu bilgi ve birikimi ile dünya lastik 

sektörüne bu anlamda da öncülük ediyor.

1936 yılından bu yana Türkiye’de lastik sa-

tışı olan Michelin, 18 yıl önce ise Türkiye’de 

ofis açmaya karar verdi. Michelin, bugün 

geldiğimiz noktada Avrupa’nın en hızlı bü-

LASTİK ADAM,
YAŞAYAN LASTİK

Michelin kardeşlerin hayal 
gücü yetenekli poster 
sanatçısı Marius ROSSILLON 
namı diğer O’Galop’un 
fırçasıyla ilk olarak 1898 
yılında hayat bulmuştur. 
Büyük bir başarı elde eden 
Lastik Adam daima “güncel” 
kalacak şekilde gelişmiştir.

>> Operasyonel 
kiralamada en önemli 
iki konu toplam 
maliyet ve servis 
kalitesi olmalıdır. 
En önemli maliyet 
kalemlerinden biri 
olan lastikte satın 
alma maliyetinden 
çok toplam kullanım 
ömrü boyunca 
lastiğin maliyeti ve 
sağladığı faydaya 
dikkat etmeleri 
gerekmektedir.  
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perakende zinciri Euromaster işbirliğiyle tü-
keticilerimize daha iyi satın alma deneyi-
mi ve servis kalitesi sunmayı amaçladık. Bu 
kapsamda sökme/takma, balans, ön düzen, 
nitrojen, tamir ve lastik oteli gibi hizmetle-
rin yanı sıra yağ, filtre, klima, silecek, amor-
tisör, egzoz gibi hafif araç bakım hizmetleri 
de sunuyoruz. 

Michelin ve Euromaster ortaklığında las-
tik servisi konusundaki uzman yaklaşım-
dan faydalanan müşterilerimiz tabii ki hiz-
met talep ettikleri alanda alabilecekleri en 
yüksek kalitedeki servise ulaşmanın avan-
tajından faydalanıyorlar. Lastik Oteli hizme-
timizle de mevsim geçişlerinde lastiklerin 
performanslarını yitirmemesi ve bir sonra-
ki sezonda aynı kalite ile hizmet verebilmesi 
adına çok önemli bir hizmet sunuyoruz. Bu 
hizmet lastiklerin uygun koşulda saklanarak 
ömrünün uzamasını sağlarken bu sayede 
de filo şirketlerinin bütçelerinde önemli öl-
çüde bir tasarruf yaratıyor. 

Bu tarz bir hizmet alırken, operasyonel ki-
ralama ve günlük kiralama firmaları  nelere 
dikkat etmelidir? 

Operasyonel kiralamada en önemli 2 konu 
toplam maliyet ve servis kalitesi olmalıdır. 
En önemli maliyet kalemlerinden biri olan 
lastikte satın alma maliyetinden çok top-
lam kullanım ömrü boyunca lastiğin mali-
yeti ve sağladığı faydaya dikkat etmeleri ge-
rekmektedir. Satın alırken ucuz gibi görü-
nen bir çok marka, toplam kilometre mali-
yeti, yakıt tüketimi ve güvenlik gibi husus-
lar gözönüne alınınca farklı bir tablo ortaya 
koyabiliyorlar.

Ayrıca verilen servisin kalitesi ve devamlılı-

ğı da diğer önemli kriter olmalı. Euromaster 

servis ağı ile birlikte Michelin markası daha 

profesyonel ve farklı servisler sunabilen bir 

zincire kavuşmuş bulunuyor. Sadece lastik 

değil hızlı bakım konusunda da ülke çapın-

da hizmet verebilecek bir konuma gelmiş 

bulunuyoruz.

Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama 

firmaları ile çalışma ortamı yakalayabilmek 

için neler yapıyorsunuz? 

Michelin olarak bütün müşterilerimize ol-

duğu gibi günlük kiralama ve operas-

yonel kiralama şirketleri için de öncelik-

le bütün hizmetlerimizi en yüksek kalite-

de sunmaya özen gösteriyoruz. Bu anlam-

da hem Michelin’in yüzyılı aşkın lastik sek-

töründeki deneyimi hem de Avrupa lideri 
Euromaster’in tecrübesi çok önemli. Bunun 
yanı sıra dönemsel olarak gerçekleştirdiği-
miz kampanyalarla da tüketicilerimize çeşit-
li avantajlar sunuyoruz. 

Tedarik konusunda birçok firma ile ön si-
pariş yönetimi ile çalışmaya başladık. Özel-
likle kış lastiği tedariği kiralama firmaları-
nın müşteri memnuniyetini sağlamasın-
da en önemli konulardan bir tanesi. Teda-
riğin yanında kullanılan lastiğin performan-
sı ve kalitesi araç için büyük önem taşıyor. 
Aracı kiralayan firmalar ya da şahıslar hem 
araçtan hem de lastikten önce güvenlik son-
ra performans ve ekonomi bekliyorlar. Ta-
kılan lastiğin yuvarlanma direncinin yüksek 
olması müşteri adına çok yüksek maliyetler 
anlamına gelebilir.l
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Koluman İstanbul, araç kiralama 
şirketleriyle Fas’ta buluştu

Koluman tarafından 
geleneksel olarak 
her yıl Binek Araç 

Kiralama Şirketleri 
temsilcilerinin katılımı 

ile gerçekleştirilen 
organizasyonun 2014 

güzergâhı Fas’ın iki 
önemli şehri Casablanca 

ve Marakeş oldu. 2500 
kilometrelik sahil 

şeridine sahip Fas'ta 
unutulmaz anlar yaşandı.   

Koluman, Fas gezininin 
notlarını okurlarımızla 

paylaştı.

F as’ın en büyük şehri 
olan Casablanca da 
bulunduğumuz süre 

içinde en dikkat çeken 
özellik tüm evlerin beyaz 
renkte olmasıydı. Şehrin adı 
İspanyolca da Casablanca nın 
‘’Beyaz Ev’’ anlamına gelmesi 
şehrin adının nereden geldiğini 
belli ediyordu.

Casablanca da bulunan eşsiz 
yapılardan biri olan Fransız 
mimar tarafından tasarlanmış 
II. Hasan Cami, dünyanın 3. 
Büyük Camisi olarak geçiyor. 
Atlantik kıyısında denizin 
doldurulması ile elde edilen 
bir alan üzerine inşa edilmiş. 
Aynı anda 25.000 kişinin cami 
içinde 80.000 kişinin de avluda 
namaz kılınmasına olanak 
verecek derecede geniş olan 
caminin minaresi 210 metrelik 
uzunluğu ile dünyanın en uzun 
minaresine sahip görülmeye 
değer eserlerden biriydi.

Casablanca denildiğinde 
aklımıza gelen Casablanca 
filminde geçen Rick’s Cafe dir. 
Her ne kadar tüm çekimleri 
Hollywood stüdyolarında 
yapılmış olsa da, filmin 
atmosferini bire bir aynı 
dekorasyonuyla Rick’s Cafe 
de yenilen öğle yemeği ile 
hafızalardan hiç silinmeyecek 
bir anıya dönüştürmüş olduk.  

Casabalanca'dan Marakeş'e 
yaptığımız kısa otobüs 
yolculuğunda şehrin girişinden 
itibaren etrafı duvarlarla 
çevrilmiş kiremite yakın bir 
renkte ve kendine has kil 
topraktan yapılmış sıva ile kaplı 
yapıları dikkatimizi çekiyor. 
Vadi üzerine kurulmuş, berber 
kültürüne sahip berberistan 
dağlarında yaşayan köylüler 
ve çölde yaşayan Yörüklerin 
kullandığı Pazar kasabası olarak 
kurulmuş şehir. Şehirdeki 
tarihi yapıların gezisi sırasında 
muhteşem Mağribi mimarisinin 
geniş ve işlemeli kapılarını, 
tüm tavan detaylarını ve oyma 
işçiliğinin bütün hünerlerini 
görme imkânımız oldu.

Şehirde yapmış olduğumuz ilk 
günkü gezimizde 65 metrelik 
göğe yükselen köşeli minaresi, 
şehrin gözbebeği Kutubiye 
Camisini görme imkânımız 
oldu. 

Marakeş denildiğinde ilk akla 
gelen Jma El Fna meydanıdır. 
Bir meydan düşünün üzerinde 
akrobatların olduğu, ateş 
yutanlar, yılan oynatıcılar ve 
yiyecek satanlar; canlı ve şehrin 
kalbi sayılan bir meydan.  
İnsanların eğlendiği, yemek 
yediği kısacası sosyalleştiği bu 

meydan gerçekten görülmeye 
değer atmosferi ile heyecan 
dolu anlara tanık oldu. 

Jma El Fna etrafını çevreleyen 
Souk adı verilen Marakeş 
kapalı çarşısının dar ara 
sokaklarında, dünyaca ünlü 
bu labirentin tüm geleneksel 
köşelerini keşfediyor ve dar 
sokaklarında renkli görüntülere 
tanık oluyoruz..

Marakeş'te dünyanın en ünlü 
botanik bahçelerinden biri 
olan Jardin Majorelle bugünkü 
değişiyle, Yves Saint Laurent 
bahçesini görme imkânını 
bulduk. 13 dönüm arazi 
üzerine kurulmuş, içinde 15 
kuş türüne ev sahipliği yapan 
bahçeyi, 1980 yılında Ünlü 
Fransız tasarımcı Yves Saint 
Laurent, Pierre Berge ile satın 
alır.  Bahçenin geleceğini 
korumak içinde bir vakıf kurar.  
Ne yazık ki 2008 yılında hayata 
veda eden Yves Saint Laurent, 
öldükten sonra küllerinin 
bu bahçeye serpilmesini 
ister. İsteği gerçekleştirilir ve 
2008'den bu yana bahçe Yves 
Saint Laurent'in mezarı olarak 
da anılır.

Son olarak güneyin hayranlık 
uyandıran doğasını, bitki 
örtüsünü ve Atlas dağlarını 
geziyoruz. Muhteşem 
manzaralı pistlerden geçtiğimiz 
bu yolculuk sırasında Tizintes 
yolunu takiben Kik platosuna 
ulaşıyoruz. Bitki örtüsü, coğrafi 
yapı, karlarla örtülü zirveler 
gün boyu katılımcılara harika 
fotoğraflar çekme imkânı 
sağlıyor.l
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DenizLeasing, sektöründe filo kiralama 
faaliyeti başlatan ilk şirket oluyor

F inansal kiralama (leasing) 
sektöründeki yenilikçi 
uygulamalarıyla dikkat 

çeken DenizLeasing, sektörde 
bir ilke daha imza atarak, kendi 
bünyesinde Filo Araç Kiralama 
Bölümü’nü kuruyor. 

Yeni Finansal Kiralama 
Kanunu’nun 21 Kasım 2012 
tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınladığı,  finansal kiralama 
şirketlerinin operasyonel 
kiralama yapmasına olanak 
sağlayan düzenlemeyi 
sektöründe değerlendiren ilk 
kuruluş olarak Deniz Leasing, 
bu çatı altında Haziran ayında 
hizmet vermeye başlamayı 
planlıyor. 

“Sektörde bir ilke daha 
imza atmaktan mutluluk 
duyuyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Deniz Leasing Genel Müdürü 
Kahraman GÜNAYDIN, 
leasing sektöründe eksikliğini 
gördükleri ve uzun süredir 
üzerinde çalıştıkları filo araç 
kiralama faaliyetini kendi 
bünyelerinde başlatarak 
sektörde bir ilke daha imza 
atmaktan mutluluk duyduklarını 
kaydetti. Günaydın, “Bu 
süreçte, sektörün deneyimli 
isimlerinden Osman 
MENTEŞ’i de aramıza katarak 
çalışmalarımıza hız verdik. 
Haziran 2014’ten itibaren 
bu konuda hizmet vermeye 
başlayacağız. Bankamızın 
güçlü marka imajı, sağlam 
finansman yapımız, Türkiye’nin 
her noktasına yayılmış satış 
teşkilatımız ve kiralama 
süreleri boyunca sunacağımız 
kaliteli hizmet paketimiz 

Deniz Leasing, finansal 
kiralama sektöründeki 
son yasal düzenlemelere 
paralel olarak 
bünyesinde kurduğu Filo 
Araç Kiralama Bölümü ile 
sektörüne yeni bir hizmet 
daha kazandırmaya 
hazırlanıyor. 

bizi hızla hedeflediğimiz 
noktaya taşıyacak. Türkiye’nin 
her yerinde küçük boy 
işletmelerden büyük kurumsal 
şirketlere, her marka ve tipte 
binek aracı kiralayacağız.” 
dedi..

DenizLeasing Hakkında 

Deniz Leasing, DenizBank 
Finansal Hizmetler Grubu 
içinde her türlü yatırım malına 
yönelik finansal kiralama işlemi 
gerçekleştirmek amacıyla 
1997 yılında kurulmuştur. 
Kurulduğu günden bu yana, 
Denizbank Finansal Hizmetler 
Grubu'nun gücü, sinerjisi 
ve profesyonel kadrosu ile 
hızlı çözüm üreten proaktif 
bir yaklaşımla faaliyetlerini 
sürdürmekte ve her sektörün 
kredibilitesi yüksek firmalarının 
yatırımlarını leasing yoluyla 
finanse ederek hizmet 
sunmaktadır. Tüm yatırım 
mallarının finansmanını 
dengeli bir işlem dağılımı ile 
finanse ederek büyüyen Deniz 
Leasing, en büyük dağıtım 
kanalı olan Denizbank şubeleri 
ile Türkiye'nin her yerinden 
gelen leasing taleplerini 
rahatça karşılamaktadır.

DenizBank

DenizBank Finansal Hizmetler 
Grubu çatısı altında; 
DenizBank'ın yanı sıra altı yerli, 
dört yerli finansal olmayan 
iştirak, üç uluslararası finansal 
iştirak  ve Bahreyn'de bir 
şube faaliyet göstermektedir. 
DenizYatırım,  Deniz GYO, 
DenizPortföy Yönetimi, 
DenizLeasing, DenizFaktoring, 
Deniz Varlık Yönetimi;  
Intertech, DenizKültür, 

Bantaş ve Pupa grubun yerli; 

Eurodeniz, DenizBank AG 

ve DenizBank Moscow ise 

uluslararası iştirakleridir.

Sberbank

Sberbank of Russia, Rusya’nın 

en büyük bankası ve önde 

gelen global bir finans 

kurumudur. Sberbank 

Rusya’daki bankacılık sektörü 

aktiflerinin yaklaşık üçte 

birini elinde bulundurmakta 

olup ulusal ekonominin ana 

kreditörü ve Rusya’nın en fazla 

mevduat toplayan bankasıdır.l
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A
2 M TOURISM
Ansera İş Merkezi Portakal Çiçeği Sk. 
No: 17/127-128-129 06540 Çankaya/Ankara 
Tel: (0312) 442 70 70 • Faks: (0312) 442 70 72 
www.2m.com.tr • 2m@2m.com.tr 
turan@2m.com.tr • sturan@2m.com.tr 
İstanbul 
Tel: (0212) 259 33 64 • Faks: (0212) 259 29 18

ACARSAN FİLO KİRALAMA 
Acarsan Audi Plaza Aydınlar Mah. Durdu Yetkin 
Şekerci Cad. No:7  Şehitkâmil  / GAZİANTEP
Tel: (0342) 241 02 24 • Faks: (0342) 241 05 14
filokiralama@acarsan.com.tr
www.acarsanfilokiralama.com.tr

AFFİKS OTOMOTİV ORGANİZASYON 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Eski Büyükdere Cad. No.17 4.Levent/İstanbul 
Tel: (0212) 444 05 47 • Faks: (0212) 269 57 57 
www.affix.com.tr • info@affix.com.tr

AIR RENT A CAR
Aktif İriyıl Otomotiv İnşaat Turizm
Ticaret ve San. Ltd. Şti.
Bulgurlu Mah. Libadiye Cad. No:24 Üsküdar-İstanbul
Tel: 444 5 508 • Rez : (216) 505 5 505
Fax: (216) 428 92 43 
www.airrentacar.com.tr

ALD AUTOMOTIVE
Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. Kavacık Ticaret 
Merkezi B Blok No:18 34805 Kavacık
Beykoz/ İstanbul
www. aldautomotive.com.tr
ald.tr@aldautomotive.com 
Tel: (0216) 538 10 00 • Faks: (0216) 413 20 00

ALMİRA CAR RENTAL SERVICES
Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok No:394 
Bakırköy-İstanbul
Tel: 444 22 56 fax: 02126294850
www.almiracars.com.tr • www.holidayautos.com.tr
info@almiracars.com.tr
Antalya
Tel: (0242) 463 20 60
Ankara
Tel: 444 22 56
Adana
Tel: 444 22 56
Bodrum Havalimanı
Tel: 444 22 56 
Bodrum
Tel: (0252) 316 80 48
Dalaman Havalimanı
Tel: 444 22 56
İstanbul Atatürk Havalimanı
Tel: 444 22 56
İstanbul Sabiha GökÇen Havalimanı
Tel: (0216) 685 11 60
İzmir Havalimanı
Tel: 444 22 56
Ayvalık
Tel: 444 22 56
Marmaris
Tel: 444 22 56
Mersin
Tel: 444 22 56
Şanlıurfa
Tel: 444 22 56
Gaziantep
Tel: 444 22 56

ALTOTUR
Fatih Mah. İstasyon Cad. No.48/C Kocasinan-Kayseri
Tel: (0352) 222 68 29 • Faks: (0352) 222 67 84 
www.altotur.com • info@altotur.com
memduh@altotur.com
Kayseri
Tel: (0352) 222 68 29 • Faks: (0352) 222 67 84
Kayseri Havalimanı
Tel/Faks: (0352) 338 95 55
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Tel: (0216) 588 01 40 Faks: (0216) 588 01 42 
24 Saat Acil (0212) 465 59 99

ALJ OTOMOTİV A.Ş.
Merkez Mh. Erenler Cd. No:20
Çekmeköy  34782 İstanbul Türkiye
Tel:  0216  6430303 • Fax: 0216  6430300
www.aljtoyota.com.tr

AK FİLO OPERASYONEL KİRALAMA
Basın Ekspres Yolu Evkur Plaza
No: 33 Kat: 7 Halkalı-İstanbul
Tel: (0212) 548 25 25 • Faks: (0212) 693 76 93 
info@akfilo.com.tr • www.akfilo.com.tr

AMİRAL FİLO YÖNETİMİ NEZİROĞLU
Neziroğlu Plaza Konya Yolu No: 208
06520 Balgat-Ankara 
Tel: (0312) 285 22 00 • Faks: (0312) 287 50 60 
www.amiralfilo.com.tr
bahadir.siyez@amiralfilo.com.tr

ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ
Kısıklı Cad. Aksel İş Merkezi No:35/B
Altunizade İstanbul
Tel: 444 26 86 • Faks: (0216) 554 12 22
www.arkasotomotiv.com.tr
arkaskiralama@arkasotomotiv.com.tr

ARYA OTOMOBİL KİRALAMA
Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad.
No: 59/A Kocasinan / Kayseri 
Tel: (0352) 221 23 15 Pbx • Faks: (0352) 232 42 39 
www.aryarentacar.com.tr 
info@aryarentacar.com.tr 
umit@aryarentacar.com.tr
Kayseri Merkez
Tel: (0352) 221 23 15 Pbx • Faks: (0352) 232 42 39
Kayseri Şeker
Tel: (0352) 332 02 38 Pbx • Faks: (0352) 332 02 38
Ankara
Tel: (0312) 438 438 3 Pbx • Faks: (0312) 438 83 90
Konya
Tel: (0332) 321 38 77 Pbx • Faks: (0332) 321 38 79
Nevşehir
Tel: (0384) 212 52 12 Pbx • Faks: 0384 213 92 13

ASSAN LOJİSTİK & FİLO KİRALAMA
Yunus Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 54  
Kartal 34873 İstanbul
Tel: (0216) 488 20 94-95 • Faks: (0216) 488 20 97
www.assanfilokiralama.com

ASRABA ARAÇ KİRALAMA
VE TURİZM
1456 Sok. No: 83 Kat: 2 D: 202 Ayhan Aslan 
İş Merkezi Alsancak/İzmir
Tel: (0232) 421 37 31 Dahili: 2 
Faks: (0232) 463 06 07 
www.asraba.com.tr • info@asraba.com.tr

ASF FİLO KİRALAMA
E-5 Yan Yol Pamukkale Sok. Fidan Plaza
No: 2  Soğanlık-Kartal/İstanbul 
Tel: (0216) 427 04 27 • Faks: (0216) 427 15 45 
www.asfotomotiv.com.tr
asf@asfotomotiv.com.tr  • telci@europcar.com.tr

ASSİSTCAR RENTAL
İstanbul Merkez:
Kültür Sok.No:1 Metroport AVM B3 Kat No:4 
PK.34180 Bahçelievler/İstanbul
Tel: (0212) 442 26 32-33 • Fax: (0212) 442 26 35 
info@assistcarrental.com
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Yenişehir Mah.Osmanlı Bulvarı No:10 Çağdaş 
AVM Dükkan 71 Pendik/İstanbul (Sabiha Gökçen 
Havalimanı Karşısı)
Tel: (0216) 482 48 30 • Fax: (0216) 482 48 31
GSM: (0530) 969 29 53
s.gokcen@assistcarrental.com
İzmir: GARDEP (Gaziemir Araç Kiralama ve 
Depolama Merkezi) 9 Eylül Mah.695.Sok.No.36 
Gaziemir / İZMİR
Tel: (0232) 252 37 38 • Fax: (0232) 252 48 86
izmir@assistcarrental.com
Antalya: Güzelyurt Mah. Lara Cad. No:161 Aksu/
Antalya (Havalimanı Karşısı 400M Korupark Tesisleri)
Tel: (0242) 311 62 32 • Fax: (0242) 311 62 42
antalya@assistcarrental.com
Ankara: Esenboğa Havalimanı yolu üzeri (Hürriyet 
Gazetesi Karşısı) Fatih Mah.Bilgehan Sok.No:131/C 
Saray/ Pursaklar-Ankara (Esenboğa Havalimanı 5km)

Tel: (0312) 399 50 10 • Fax: (0312) 399 50 11
ankara@assistcarrental.com
Bodrum: Milas Bodrum Yolu Havalimanı Kavşağı 
Aşçıoğlu BP İstasyonu Bodrum/Muğla
Tel: (0252) 559 01 74 • Fax: (0552) 559 01 75 
bodrum@assistcarrental.com 
Kayseri: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yeni Mahalle 
Güven Apt. A/Blok NO: 155/A. Kocasinan / Kayseri
Tel: (0352) 235 23 73 • Fax: 90 352 233 35 75
kayseri@assistcarrental.com
Samsun: Atatürk Bulvarı Çınarlık Beldesi Yukarı 
Eğercili Mah. No: 14/B (Havalimanı Kavşağı) 
Çarşamba / Samsun
Tel: (362) 844 86 61 • Fax: (0362) 844 86 61
samsun@assistcarrental.com
Trabzon: İskenderpaşa Mah. Gazipaşa Cad.
No:22/44 Merkez/Trabzon
Tel: (0462) 326 34 58 • Fax: (0462) 326 33 88
trabzon@assistcarrental.com 
Dalaman: Ege Mahallesi, Kenan Evren Bulvarı
No: 33/A  Dalaman /Muğla
Tel: (0252) 692 54 54  • Fax: (0252) 612 08 44
info@assistcarrental.com
Fethiye: Babataşı Mah., 747 sok no: 8/A
Fethiye/Muğla
Tel: (0252) 612 22 81 • Fax: (0252) 612 08 44
info@assistcarrental.com 
Erzurum: Aşağı Mumcu Mah. Çaykara Cad. Pirireis 
Sok. No: 31/A Yakutiye/ERZURUM
Tel: (0442) 237 40 74  Fax: (0442) 237 40 74 
erzurum@assistcarrental.com 
Gaziantep: İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa 
Bulvarı, Buhara İş Merkezi No:23
Şehitkamil/Gaziantep
Tel: (0342) 215 03 36  • Fax: (0342) 215 03 37 
gaziantep@assistcarrental.com 
Nevşehir: Kapadokya Havalimanı - İçhatlar Gelen 
Yolcu Salonu - Gülşehir/ Nevşehir
Tel: +90 384 421 40 22 
Fax: +90 384 421 40 22 
nevsehir@assistcarrental.com 
Adana: Döşeme Mah.60074 Sok. Karanfil Apt.
No:6 Seyhan/Adana
Tel: (0322) 456 00 50 • Fax: (0322) 456 00 51 
adana@assistcarrental.com

ATAKO DESTEK
Rüzgarlıbahçe Mah. Acarlar İş Merkezi
F Blok K: 4  Kavacık/Beykoz/İstanbul 
Tel: (0216) 425 42 10 • Faks: (0216) 425 42 32-33
www.atakodestek.com • info@atakodestek.com

AUTOLAND
Basın Ekspres Yolu No: 5 B Blok Halkalı / İstanbul 
Tel: 0(212) 697 87 85 • Faks: 0(212) 548 76 30 
www.autoland.com.tr • info@autoland.com.tr

AUTOLİNK FİLO YÖNETİMİ
Mahmutbey Yolu İnönü Cad. No:122
Bağcılar/İstanbul 
Tel: (0212) 447 31 17 • Faks: (0212) 447 31 16 
www.autolink.com.tr • info@autolink.com.tr

AVIS RENT A CAR 
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24/1 
34854 Küçükyalı / İstanbul 
Tel: (0216) 587 99 00 • Faks: (0216) 489 19 40 
www.avis.com.tr
Adana Şakirpaşa Havalimanı  
İç Hatlar Geliş
(0322) 435 04 76 • (0322) 431 46 46 
Dış Hatlar Geliş (0322) 435 59 75
Adıyaman
(0416) 223 33 00
Ankara / Kavaklıdere
(0312) 467 23 13 - 467 23 15
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar
(0312) 398 03 15
Antakya
(0326) 214 19 05 • (0326) 285 66 03 
Antalya
(0242) 248 17 72 -248 17 73
Antalya Havalimanı 
İç Hatlar Geliş (0242) 330 30 73
Dış Hatlar Geliş (0242) 330 30 08
Alanya
(0242) 513 35 13
Ayvalık / Balıkesir
(0266) 312 24 56 • (0266) 312 88 75
Batman Havalimanı
(0488) 218 07 47
Bodrum / Muğla
(0252) 316 19 96    

Bodrum Milas Havalimanı / Muğla 
İç Hatlar Geliş (0252) 523 02 01
Dış Hatlar Geliş (0252) 523 02 03
Turgutreis Bodrum / Muğla
(0252) 382 38 51           
Bursa
(0224) 236 51 33 • (0224) 233 27 22
Dalaman Havalimanı / Muğla  
İç Hatlar Geliş (0252) 792 51 68 • (0252) 792 51 18
Dış Hatlar Geliş  (0252) 792 51 18
Diyarbakır
(0412) 229 02 75
Diyarbakır Havalimanı İç Hatlar
(0412) 236 13 24
Elazığ
(0424) 247 40 31
Eskişehir
(0222) 330 30 60 - 330 30 61
Erzurum
(0442) 233 80 88
Erzurum Havalimanı (0442) 233 80 88
Fethiye
(0252) 612 37 19
Gaziantep Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0342) 582 11 41
İstanbul / Taksim 
(0212) 244 93 50 - 244 93 51
İstanbul / Kadıköy 
(0216) 355 36 65 • (0216) 350 48 78
İstanbul Atatürk Havalimanı  
İç Hatlar Geliş (0212) 465 34 54
Dış Hatlar (0212) 465 34 55 - 465 34 56
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Yeni Terminal Geliş 
(0216) 588 51 96 • (0216) 588 51 54
İzmir Alsancak
(0232) 441 44 17 - 441 44 19
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
İç Hatlar Geliş (0232) 274 17 90
Dış Hatlar Geliş (0232) 274 00 10 
İzmit / Kocaeli
(0262) 325 25 55 • (0262) 322 56 06    
Kayseri
(0352) 222 61 96
Kayseri Havalimanı İç Hatlar
(0352) 338 05 94
Konya (0332) 237 37 50
Konya Havalimanı İç Hatlar
(0332) 237 37 50
Kuşadası
(0256) 614 14 75 • (0256) 614 46 00
Malatya
(0422) 238  56 44 
Malatya Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0422) 266 00 76
Mardin
(0482) 312 56 47 • (0482) 312 04 44
Mardin Havalimanı
(0482) 312 04 44
Marmaris (0252) 412 27 71
Sakarya (0264) 282 03 33
Samsun (0362) 231 67 50
Samsun Çarşamba Havalimanı
(0362) 844 86 57
Side
(0242) 753 13 48 • (0242) 753 41 18
Sivas
(0346) 225 59 44
Sivas Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0555) 991 30 58
Şanlıurfa
(0414) 315 00 53
Şanlıurfa Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0414) 378 10 15
Tekirdağ
(0282) 261 68 31
Trabzon Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0462) 325 55 82
Ürgüp/Nevşehir (0384) 341 21 77 
Van (0432) 214 63 75
Van Ferit Melen Havalimanı
(0432) 214 63 75

AYDER FİLO KİRALAMA
Ümit Mah. Osmanağa Konakları 2494-2 Sokak No:8 
Ümitköy/Ankara
Tel: (0312) 235 55 44 • Faks: (0312) 235 93 80
www.ayder.com.tr 
www.aydertasimacilik.com
ayder@ayder.com.tr
ahmet.hasimoglu@ayder.com.tr
eren.kelesoglu@ayder.com.tr
Ankara / Kızılay – İzmir Caddesi
Tel: (0312) 232 42 33
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CENTRAL FLEET SERVICES
Papirus Plaza Merkez Mah. Ayazma Yolu  No:37 
Kat:4 34406 Kağıthane/İST
Tel: (0212) 290 67 10  • Faks: (0212) 290 67 17

CENTRAL RENT A CAR
Papirus Plaza Merkez Mah. Ayazma Yolu  No:37 
Kat:4 34406 Kağıthane/İST
Tel: (0212) 290 70 10 - 290 70 11
Faks: (0212) 290 67 17 
www. centraltr.com • info@centraltr.com 
Adana 
Tel: (0312) 436 80 55 • Faks: (0312) 436 80 56
Ankara Esenboğa Havalimanı
Tel: (0312) 398 20 62 - 63
Faks: (0312) 398 20 64
Ankara Dış Hatlar 
Tel: (0312) 398 05 15 • Faks: (0312) 398 05 25
Antalya
Tel: (0242) 316 71 31 • Faks: (0242) 316 08 99
Artvin
Tel: (0466) 212 37 74  • Faks: (0466) 212 38 87
Bursa 
Tel: (0224) 234 05 55 • Faks: (0224) 234 08 88
Bodrum
Tel: (0252) 559 00 76 • Faks: (0252) 559 00 46
Dalaman
Tel: (0252) 692 34 00 • Faks: (0252) 692 36 35
Diyarbakır 
Tel: (0412) 224 11 00 • Faks: (0412) 224 11 01
Eskişehir
Tel: (0222) 221 51 91 - 230 62 61
Faks: (0222) 230 62 80
Erzurum 
Tel : (0442) 291 25 25 • Faks: (0442) 233 25 00
Gaziantep
Tel: (0342) 583 40 30 • Faks: (0342) 583 40 31
Hopa: (0466) 351 37 74 • Faks: (0466) 351 5155
İstanbul Levent
Tel : (0212) 281 28 88 - (0212) 281 81 10
(0212) 281 15 00 • Faks : (0212) 280 31 00
İstanbul Atatürk Havalimanı
Tel: (0212) 465 60 80 - 465 62 04 - 465 62 05 
Faks: (0212) 465 62 06
İstanbul Sabiha Gökcen Havalimanı
Tel : (0216) 588 52 99 • Faks : (0216) 588 51 39
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
Tel: (0232) 274 01 44 - 45 • Faks: (0232) 274 06 44
Kayseri
Tel: (0352) 338 30 30 • Faks: (0352) 338 22 22
Samsun:
Tel: (0362) 233 06 61 • Faks: (0362) 233 05 61
Trabzon 
Tel : (0462) 321 65 61 • Faks: (0462) 321 51 61

CEYLAN ARAÇ KİRALAMA
Merkez: 1469 Sok. no:12/A Alsancak-Konak İzmir
Tel: (0232) 421 87 86
Şube: 570 sok. No: 7/A B Blok No:32 K:1 Beyazevler 
Mah. Gazemir- İZMİR 
Tel: (0232) 282 04 92
www.ceylanarackiralama.com

CEYLİN CAR RENTAL
Anadolu Cad. No: 32 /13 Çınarlı / İzmir 
Tel: (0232) 435 22 66 • Faks: (0232) 435 44 52 
www.ceylin.com.tr • ceylin@ceylin.com.tr

ÇE-TUR ÇELEBİ TURİZM TİC. A.Ş.
Anel İş Merkezi Siteyolu Sok. Saray Mah.
No:5 Kat:8 Ümraniye / İstanbul 

DİNAMİK RENT A CAR
Atatürk Bulvaı No: 70 Ata Apartman
Kuşadası / Aydın 
Tel: (0256) 612 11 51 • Faks: (0256) 612 26 47 
www.dinamikcar.com
dinamik@dinamikcar.com 
melih@dinamikcar.com

DOKAY FİLO KİRALAMA
Fatih Mh. 188 Sok. No: 12/P Sarnıç
Gaziemir / İZMİR 
Tel: 0232 281 68 44 • Faks: 0232 281 45 93 
www.dokay.com.tr • info@dokay.com.tr
İstanbul
29 Ekim Cad. No: 4 Çobançeşme
Yenibosna / İSTANBUL 
Tel: (0212) 444 0 250

DOLLAR RENT A CAR
İstanbul Bahçelievler Nish
İstanbul Merkez Ofis 
Çobançeşme mah.Nish İstanbul C blok D:132 
Yenibosna /Bahçelievler /İstanbul 
Tel:444 11 70 • Tel: (0212) 603 69 15
Faks: (0212) 603 69 18
İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar
Atatürk Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali
Tel: (0212) 465 2628
Istanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali 
Tel: (0212) 465 3753 - 54
Istanbul Taksim
Kocatepe Mh. Abdulhak Hamit Cd.
No:76/B Taksim-İstanbul
Tel: (0212) 250 10 26-27
Sivas
Tel: (0346) 223 78 78 • GSM : (0532) 231 01 24
Giresun
Tel: (0454) 202 10 00 • GSM: (0533) 024 45 05
Kayseri
Tel: (0352) 233 68 68 • GSM: (0532) 231 01 24
Mersin
Tel: (0324) 326 08 08 • GSM: (0553) 354 86 86 
Diyarbakır
Tel: (0412) 224 15 95 • GSM: (0507) 706 46 95
Erzurum
Tel: (0442) 291 11 11
GSM: (0536) 741 61 21 • 0533 482 08 35
Urfa
Tel: (0414) 312 24 34 • GSM: (0543) 973 91 21
Trabzon
Tel: (0462) 322 12 31 • GSM: (0532) 272 31 60

DRD ARAÇ KİRALAMA
Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat:2
Papirus Plaza 34410 Kağıthane/İstanbul
Tel: (0212) 911 1 999
kiralama@drd.com.tr

DRD FİLO KİRALAMA
Genel Müdürlük
Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat:2
Papirus Plaza 34410 Kağıthane/İstanbul
Tel: (0212) 911 1 911 • Faks: (0212) 911 1 519
www.drd.com.tr • info@drd.com.tr 
İstanbul Anadolu Yakası
Tel: (0216) 688 65 70
Faks: (0216)  767 29 08
Ankara
Tel: (0312) 472 07 07 • Faks: (0312) 472 07 08
İzmir
Tel: (0232) 462 78 88  • Faks: (0232) 462 77 68
Bursa
Tel: (0224) 443 46 00 • Faks: (0224) 443 53 54
Gaziantep
Tel: (0342) 325 00 08 • Faks: (0342) 325 00 09

ECONOMIC TOURISM &
RENT A CAR
Cumhuriyet Caddesi No: 29 Beler Palas
Kat: 2 D: 10  Taksim/İstanbul 
Tel: (0212) 235 44 75 • Faks: (0212) 297 63 52 
www.economicrentacar.com.tr
info@economicrentacar.com.tr

EKAN TOURİSM & CAR RENTAL
Kavaklıdere Sok. No: 23/3
Şili Meydanı - Ankara 
Tel: (0312) 426 69 69 • Faks: (0312) 427 71 61 
www.ekantourism.com 
ekan@ekan.com.tr 
Adana
Tel: (0322) 458 92 52 • Faks: (0322) 468 92 53
Antalya
Tel: (0242) 316 75 05 • Faks: (0242) 316 75 04
Kuşadası / Aydın
Tel: (0256) 612 11 51 • Faks: (0256) 612 26 47
Bodrum / Muğla
Tel: (0252) 313 77 64 • Faks: (0252) 316 61 98
İstanbul
Tel: (0212) 343 40 30 • Faks: (0212) 343 40 33
Gaziantep
Tel: (0342) 339 97 20 • Faks: (0342) 335 25 73

EKAR TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mücahitler Bulv. Kurtuluş Mah. Bankalar Apt. Altı 
88/G  Seyhan / Adana 
Tel: (0322) 454 55 55 • Faks: (0322) 458 77 82 
www.ekartur.com • ekar@ekartur.com 
ekarturizm@hotmail.com
Mersin
Atatürk Cad. Hamidiye Mah. Yılmaz Ap.
No: 94 / 1 Mersin 
Tel: (0324) 238 65 60- 61

ERESİNLER RENT A CAR
Eresinler Ser Plaza Basın Ekspres Yolu Kavak Sokak 
No: 3  34530 Yenibosna/İstanbul 
Tel: (0212) 451 33 33 • Faks: (0212) 451 34 34 
www.eresinler.com.tr 
rentacar@eresinler.com.tr
İstanbul Etiler
Tel: (0212) 263 72 80 • Faks: (0212) 263 72 81
İstanbul Bostancı
Tel: (0216) 410 89 86 • Faks: (0216) 410 87 34
Ankara
Tel: (0312) 442 53 54 • Faks: (0312) 442 58 54
İzmir
Tel: (0232) 251 51 75 • Faks: (0232) 252 30 44
Antalya
Tel: (0242) 322 11 10 • Faks: (0242) 322 35 50
Bodrum
Tel: (0252) 559 01 41 • Faks:(0252) 559 01 48

ERMO RENT A CAR
Receppaşa Cad. No:12/A Taksim / İstanbul 
Tel: (0212) 237 05 06 • Faks: (0212) 237 62 04 
www.ermorentacar.com
ure@ermorentacar.com

EUROPCAR
E5 Yanyol Pamukkale Sok. Fidan Plaza No: 2 
Soğanlık Kartal / İstanbul 
Tel: (0216) 427 04 27 • Faks: (0216) 427 15 45
www.europcar.com.tr • info@europcar.com.tr 
makanlar@europcar.com.tr
telci@europcar.com.tr 
Adana
Tel: (0322) 453 47 75 • Faks: (0322) 458 15 29
Adana Havalimanı Dış Hatlar
Tel: (0322) 433 29 57 • Faks: (0322) 436 60 83 
İç Hatlar
Tel: (0322) 436 25 63 • Faks: (0322) 436 60 83 
Alanya / Antalya 
Tel: (0242) 513 19 29/513 52 39
Faks: (0242) 512 05 84 
Ankara
Tel: (0312) 426 46 06 • Faks: (0312) 426 16 36

Ankara / Kızılay – Menekşe Sokak
Tel: (0312) 425 00 36
Rize / Çamlıhemşin – Haşimoğlu Otel
Tel: (0464) 657 20 37
Antalya / Kemer-Beldibi – Rixos Sungate Otel
Tel: (0242) 824 91 53

B
BACAR OTOMOTİV ALIM SATIM SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş.
Büyükbakkalköy Mah. Kaşif Sk. No: 23 
Samandıra Mevkii Maltepe – İstanbul 
Tel: (0216) 311 42 27 info@bacar.com.tr
Kadıköy Şube
GSM (0530)  871 79 07 Emre Çakır

BEYAZ FİLO
Birlik Mah. 441. Cad. No: 1/1 Çankaya/Ankara
Tel: 0312 454 20 20 • Faks: 0312 454 20 32
İstanbul
Değirmen Yolu Cad. Çetinkaya Sokak Gürbüz Plaza 
No:16 Kat: 2 İçerenköy-Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0(216) 457 77 66 • Faks: (0216) 457 98 84 
www.beyazfilo.com
bilal.yurddas@beyazfilo.com
irfan.yalcin@beyazfilo.com

BİKA FİLO KİRALAMA
E-5 Karayolu üzeri Siba Kent Önü Mimar Sinan 
Mevkii  B.Çekmece / İstanbul 
Tel: (0212) 863 30 60 • Faks: (0212) 863 30 80 
www.bika.com.tr
faruk.kilicaslan@renault-mais.com.tr

BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM 
KİRALAMA VE TİC. A.Ş.
Firuzköy Bulvarı No:21 Kat:3, 34320
Avcılar-İstanbul, Türkiye
Tel: (0212) 372 00 00 Fax: (0212) 509 62 79
İletişim merkezi: 0850 252 4444
Web: www.premiumkiralama.com

BUDGET CAR RENTAL
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24/1 
34854 Küçükyalı / İstanbul 
www.budget.com.tr
Tel: (0216) 587 99 90 • Faks: (0216) 489 53 69
Adana
(0322) 459 92 22
Ankara
(0312) 466 03 36 • (312) 466 03 37
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0312) 398 20 34
Antalya Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0242) 330 33 95 • (0242) 330 33 96
Bodrum
(0252) 316 09 29
Bodrum Milas Havalimanı Dış Hatlar Geliş
(0252) 523 02 71
Çorlu
(0282) 652 63 73
Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Geliş
(0252) 792 51 50 • (0252) 792 51 51
Diyarbakır
(0412) 223 07 07 
Erzurum
(0442) 237 47 22
Eskişehir 
(0222) 233 37 00
Gaziantep
(0342) 215 20 55
İstanbul / Taksim
(0212) 244 93 54
İstanbul / Suadiye
(0216) 380 56 55
İstanbul Atatürk Havalimanı 
İç Hatlar Geliş
(0212) 465 69 09 
(0212) 465 69 10
Dış Hatlar Geliş
(0212) 465 02 40
(0212) 465 02 41
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İç Hatlar Geliş
(0216) 588 51 98
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
İç Hatlar Geliş
(0232) 274 11 11

İzmit / Kocaeli
(0262) 332 44 99
Kayseri
(0352) 231 76 33
Konya
(0332) 234 31 46
Mersin
(0324) 238 34 74
Samsun Çarşamba Havalimanı
(0362) 844 88 98
Şanlıurfa
(0414) 314 53 40
Trabzon Havalimanı
(0462) 325 65 55 
Van Ferit Melen Havalimanı
(0432) 227 01 91  • (0432) 216 56 06

C

Tel: (0216) 666 67 77 • Faks: (0216) 630 31 50
www.celebifilo.com.tr • info@cetur.com.tr

COŞKUN OTO ALIM SATIM TIC.LTD.ŞTI.
Mimar Sinan Mah.Barbaros Hayrettin Paşa Cad.
No:9 34782  Çekmeköy /  Istanbul  - Turkey
Tel: (0216) 643 43 43 • Faks: (0216) 641 86 19  
kiralama@coskunoto.com.tr
info@coskunoto.com.tr
www.coskunoto.com.tr

D

Adana
Tel: (0322) 456 12 72 • Faks: (0322) 456 12 75
Kayseri
Tel: (0352) 251 40 42

E



64

TOKKDER ÜYELERİ>>

MAYIS-HAZİRAN 2014 I SAYI 74

HANGAR OTOMOTİV TURİZM 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Maslak Mah. Ahi Evren G45 Polaris Cad. No:4/14 Şişli 
Maslak / İstanbul
Tel : ( 0212) 346 03 27 Pbx
Faks:((0212) 346 03 20
www.hangaroto.com • info@hangaroto.com

HAMA OTO KİRALAMA A.Ş.
Fatih Mh. Yakacık Cd. No. 33
Samandıra - Kartal / İstanbul 
Tel: (0216) 561 90 20 • Faks: (0216) 561 90 21 
www.hama-trucks.com 
can.bayrakeri@hama-trucks.com

HAVAŞ TURİZM
Paşa Limanı Cad. No: 73 Paşalimanı
Üsküdar/İstanbul
Tel: (0216) 531 24 00  • Faks: (0216) 531 25 38 
www.havasturizm.com.tr 
zhic@cinergroup.com.tr
Taksim Ofis
Şehit Muhtar Cad. No: 38 Talimhane
Taksim/İstanbul
Tel: (0212) 254 71 00 • Faks: (0212) 253 33 55

HEDEF FİLO HİZMETLERİ
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza
A Blok K.7 Şişli / İstanbul 
Tel: (0212) 368 32 00 • Faks: (0212) 380 23 53 
www.hedeffilo.com • info@hedeffilo.com
İstanbul / Anadolu Yakası 
Tel: (0216) 468 31 00 • Faks: (0216) 360 11 63 
Ankara 
Tel: (0312) 220 23 46 • Faks: (0312) 220 23 49
İzmir
Tel: (0232) 461 89 98 • Faks: (0232) 461 48 84

HERTZ RENT A CAR
Zühtüpaşa Mah. Zahit Bey Sok. No: 15 
Kalamış-Kadıköy / İstanbul 

FIRST CAR RENTAL TÜRKİYE - AYKA
Egitim Mah. Hakkı Bey Sok.
No:1/3  Kadıköy-İstanbul 
Tel: (0216) 414 29 52 • 414 AYKA 
Faks: (0216) 338 29 52
info@aykarentacar.com
www.aykarentacar.com 
İstanbul Kadıköy
Tel: (0216) 414 29 52 • Faks: (0216) 338 29 52
İstanbul Atatürk Havalimanı
Tel: (0212) 465 87 69 • Faks: (0212) 465 87 68
Ankara
Tel: (0312) 437 02 42 • Faks: (0312) 447 28 34
İzmir
Tel: (0232) 463 32 62 • Faks: (0232) 463 51 21
Bodrum Oasis
Tel: (0252) 317 15 55 • Faks: (0252) 317 15 57
Bodrum Turgutreis
Tel: (0252) 382 78 77 • Faks: (0252) 382 66 05
Bodrum Havalimanı
Tel: (0252) 317 15 55 • Faks: (0252) 317 15 57
Antalya
Tel: (0242) 462 25 72 • Faks: (0242) 462 25 62
Adana
Tel: (0322) 233 63 33 • Faks: (0322) 233 33 57
Adana Havalimanı
Tel: (0322) 404 00 04
Kayseri
Tel: (0352) 231 76 00 • Faks: (0352) 231 50 05
Dalaman
Tel: (0252) 692 39 51 • Faks: (0252) 692 39 81
Konya
Tel: (0332) 320 17 76 • Faks: (032) 320 17 76
Batman
Tel: (0488) 213 97 57 • Faks: (0488) 213 97 44 
Hatay
Tel: (0326) 213 41 50 • Faks: (0326) 213 41 50

FLEETCORP TÜRKİYE
Tamburi Ali Efendi Sok. No:13 34337 Giriş Kat Doğuş 
Center Etiler-Beşiktaş/İstanbul
Tel: (0212) 362 06 00  • Faks: (0212) 323 52 52
www.fleetcorp.com.tr 
info@fleetcorp.com.tr
Ege Bölgesi İzmir Ofisi
Çınarlı Mahallesi İslam Kerimov Cad.
No:1 Sunucu Plaza Martı Tower D:907
Bayraklı / İZMİR 
Tel: (0232) 461 62 00

FUGA GRP TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Hoşdere Cad. 208/7 Çankaya 06690 Ankara
Tel: (0312) 440 9 123 • Faks: (0312) 440 9 124 
www.fugaturizm.com 
fuga@fugaturizm.com.tr

INTER LIMOUSINE
19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi
No: 13 Kat: 5  Şişli-İstanbul
Tel: (0212) 444 99 77 • Faks: (0212) 361 62 88
www.interlimousine.com.tr
info@interlimousine.com.tr
Ankara
Tel: (0312) 440 61 49 • Faks: (0312) 439 95 58

INTER RENT A CAR
Bostan Sokak Kalecik Apt. 17/1
Yeşilköy Bakırköy / İstanbul  
Tel: (0212) 663 66 65  •  0555 988 88 78  
www.interrentacar.com

IŞIL RENT A CAR
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Golden Plaza 
No: 3 Kat: 9/B Şişli İstanbul
Tel: (0212) 244 33 11 / dhl:162 
Faks: (0212) 244 26 56
www.isilrac.com • info@isilrac.com
reservation@isilrac.com
Ankara Hürriyet Ofis
Tel: (0312) 207 00 00 / dhl: 2224 • Faks: (0312) 207 00 94
İstanbul Hürriyet Ofis
Tel: (0212) 449 66 19 • Faks: (0212) 449 62 24
İzmir Havalimanı Ofis
Tel: (0232) 274 59 49 • Faks: (0232) 274 59 19
Antalya Hürriyet Ofis
Tel: (0541) 510 96 17

Tel: (0216) 349 84 86  • Faks: 0216 349 47 65
www.hertz.com.tr • n.hidayetoglu@hertz.com.tr
Taksim / İstanbul
Tel: (0212) 225 64 04 • Faks: (0212) 225 65 06
İstanbul / Kadıköy
Tel. (0216) 337 09 88 • Faks: (0216) 337 09 86
İstanbul Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar Tel: (0212) 465 59 99
Faks: (0212) 465 59 98
İç Hatlar Tel: (0212) 465 59 95
Faks: (0212) 465 59 90 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İç Hatlar Geliş
Tel. 0216 588 51 91 •  Faks 0216 588 51 93
Adana Şakirpaşa Havalimanı
Tel: (0322) 432 00 74 Faks: (0322) 432 00 73
Ankara
Tel: (0312) 468 62 90
Faks: (0312) 467 65 41
Ankara Esenboğa Havalimanı
Tel: (0312) 398 05 35
Faks: (0312) 398 03 96
Antalya Havalimanı
İç Hatlar Tel: (0242) 330 34 65
Faks: (0242) 330 36 88
Club Med Beldi
Tel: (0242) 330 38 48
Faks: (0242) 330 38 49 
Club Med Palmiye
Tel. (0242) 330 38 48
Faks: (0242) 330 38 49
Club Med Kemer Free Style
Tel: (0242) 330 38 48
Faks: (0242) 330 38 49
Dalaman Havalimanı
Tel: (0252) 792 54 20
Faks: (0252) 792 54 19
Bodrum Havalimanı
Tel: (0252) 523 01 37
Faks: (0252) 523 01 38
Club Med Bodrum
Tel: (0252) 523 01 37
Faks: (0252) 523 01 38
Diyarbakır Havalimanı G eliş Terminali
Tel: (0412) 236 30 25  • Faks: (0412) 236 30 24
Kayseri Erkilet Havalimanı İç Hatlar Terminali
Tel: (0352) 337 38 15
Faks: (0352) 337 38 16
İzmir
Tel: (0232) 464 34 40
Faks: (0232) 464 52 15
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Dış Hatlar Tel: (0232) 274 36 10 
Faks: (0232) 274 22 87 
İç Hatlar Tel: (0232) 274 22 48 
Faks: (0232) 274 20 99

GALERİ DÖNÜŞÜM MOTORLU
ARAÇLAR LTD. ŞTİ.
Acıbadem Cad. Pembe Köşk Apt.
No 216/5 Acıbadem-İstanbul
Tel: (0216) 546 07 16- 0545 587 87 85
www.gdarackiralama.com
info@gdarackiralama.com

GARANTİ FİLO
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
No:23/K-3 Şişli İstanbul
Tel: 0212 365 31 00
www.garantifilo.com.tr

GARANTİ ARABA
Kartaltepe Mah. Selahattin Kormaç Sok. No:4/A 
Bakırköy 34144 İSTANBUL
Tel: (0212) 583 19 77 • Faks : (0212) 583 19 76
www.garantiaraba.com
info@garantiaraba.com
İstanbul Bayrampaşa
Tel : (0212) 437 00 66 Faks : (0212) 437 00 67

GEOFİLO - GEOMETRİ İNŞAAT OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Perpa Ticaret Merkezi B Blok K:5 No:168
Şişli İSTANBUL
Tel: (0212) 222 53 30 • Faks: (0212) 221 64 30
www.geofilo.com • cc@geofilo.com

GERÇEK RENT A CAR
Barbaros Bulvarı Darphane Önü 103/A
Beşiktaş/İstanbul 
Tel: (0212) 227 47 62/310 04 10 
Faks: (0212) 259 74 83/310 03 99 
www.gercekoto.com.tr
gercek@gercekoto.com.tr

GCR CAR RENTAL
GİSAD Plaza Yenibosna, Merkez Mh.Çınar Cad. No: 
6/1 Bahçelievler/İstanbul
Tel: (0212) 454 95 50 • Faks: (0212) 454 95 59 
www.gcr.com.tr • gcr@gisad.com.tr

GRUP OTO KİRALAMA
Konya Yolu 8.Km No:160 Balgat / Ankara 
Tel: (0312) 442 76 52 • Faks: (0312) 442 76 51 
www.grupvolvo.com • mufit@grupvol.com 
grupvolvo@superonline.com 
Ankara Merkez Ofis
Tel: (0312) 284 61 10 • Faks: (0312) 284 61 25

GÜL TURİZM
İstiklal Cad. Ada Çarşısı No: 1 Antakya / Hatay 
Tel - Faks: (0326) 213 41 50-51 
GSM: (0532) 261 76 18 
www.gulturizm.com • gulturizm@antakya.net

GÜNEY OTOMOTİV
Bağlarbaşı Mah. Şahin Sok No: 21 Maltepe-İstanbul
Tel: (0216) 457 79 79 & GSM: 0543 669 10 04
e-mail: murat@guneyotomotiv.net
www.guneyrentacar.com

Ankara Havalimanı
Tel: (0312) 398 05 03 • Faks: (0312) 398 05 06
Antalya Havalimanı
İç Hatlar Tel: (0242) 330 30 68
Faks: (0242) 330 30 88 
Dış Hatlar Tel: (0242) 330 35 06 - 330 30 61 
Faks: (0242) 330 35 07 - 330 38 63
Ayvalık
Tel: (0266) 312 34 46 • Faks: (0266) 312 34 47
Belek / Antalya
Tel: (0242) 715 34 80 - 81 • Faks: (0242) 715 34 82
Bodrum / Muğla
Tel: (0252) 313 08 85 • Faks: (0252) 313 90 25
Bodrum Havalimanı
Tel: (0252) 559 02 14 • Faks: (0252) 559 02 17
Bursa
Tel: (0224) 235 32 70 • Faks: (0224) 235 32 71
Çeşme
Tel: (0232) 724 04 44 • Faks: (0232) 724 79 80
Dalaman Havalimanı
Tel: (0252) 792 54 14 • Faks: (0252) 792 54 29
Dalyan / Muğla
Tel: (0252) 284 28 16/284 41 29
Faks: (0252) 284 31 57
Denizli
Tel: (0258) 262 33 43 • Faks: (0258) 264 53 54
Didim
Tel: (0256) 813 20 00 • Faks: (0256) 813 20 01
Diyarbakır
Tel: (0412) 228 68 54 • Faks: (0412) 228 68 53
Diyarbakır Havalimanı
Tel: (0412) 236 09 33 • Faks: (0412) 228 68 53
Erzurum
Tel: (0442) 234 61 60 • Faks: (0442) 234 80 32
Fethiye / Muğla
Tel: (0252) 614 49 95/614 19 91
Faks: (0252) 614 93 62
Gaziantep
Tel: (0342) 339 97 20 • Faks: (0342) 335 25 73
Taksim / İstanbul
Tel: (0212) 254 77 10/254 71 54
Faks: (0212) 254 71 57 
Atatürk Havalimanı / İstanbul
Dış Hatlar Tel: (0212) 465 36 95
Faks: (0212) 465 36 97 
İç Hatlar Tel: (0212) 465 62 84
Faks: (0212) 465 62 87
Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar / İstanbul 
Tel: (0216) 588 87 66-67
Faks: (0216) 588 87 65 
Kartal/İstanbul
Tel: (0216) 427 04 27 • Faks: (0216) 427 15 45
İzmir Havalimanı
Dış Hatlar Tel: (0232) 274 21 63 / 274 22 43
Faks: (0232) 274 43 22
İç Hatlar Tel: (0232) 274 64 20 / 274 64 21 
Faks: (0232) 274 60 22
Kayseri
Tel: (0352) 338 00 44 - 338 05 08
Kemer / Antalya
Tel: (0242) 814 11 40 • Faks: (0242) 814 11 50
Konya
Tel: (0332) 238 49 49 • Faks: (0332) 237 86 65
Konya Havalimanı
Tel: (0533) 370 30 90 • Faks: (0332) 237 86 65
Kuşadası / Aydın
Tel: (0256) 614 67 70 • Faks: (0256) 614 94 73
Marmaris / Muğla
Tel: (0252) 417 45 88 • Faks: (0256) 417 45 96
Samsun
Tel: (0362) 266 65 55-698 58 18
Faks: (0362) 266 97 75
Side
Tel: (0242) 753 17 64 - 753 18 47
Faks: (0242) 753 33 35
Şanlıurfa
Tel: (0414) 316 47 46 • Faks: (0414) 316 47 46
Trabzon
Tel: (0462) 444 13 99 • Faks: (0462) 326 74 21
Trabzon Havalimanı
Tel: (0462) 325 34 24 • Faks: (0462) 325 34 25
Ürgüp
Tel: (0384) 341 88 55 • Faks: (0384) 341 43 15
Van
Tel: (0432) 215 89 90 • Faks: (0432) 215 89 91
Van Havalimanı
Tel: (0536) 415 75 41 • Faks: (0432) 215 89 91
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K&C FİLO KİRALAMA
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2.Kısım 18.Sokak
No:612/613/614/615 Maslak -Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 286 65 67 • Faks: (0212) 286 65 69
www.kcoto.com • kcoto@kcoto.com
www.kcotokiralama.com
info@kcotokiralama.com

KMKFİLO ARAÇ KİRALAMA
Değirmenyolu Cad.Birman İş Merkezi No:11 K:4
İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (0216) 573 43 • Faks: (0216) 574 46 32
www.kmkfilo.com • info@kmkfilo.com

LEASEPLAN
Kağıthane OfisPark Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14 
C Blok Kat:5 34406 Kağıthane / İstanbul
Tel: (0212) 335 71 00 • Faks: (0212) 346 02 78 
www.leaseplan.com.tr
leaseplan@leaseplan.com.tr

LİDER FİLO
Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu Giz 2000 Plaza 
No:7 K:9 D:33-34
Maslak – Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 347 58 00  • Faks: (0212) 274 86 66
Call Center: 444 9 011
www.liderfilo.com.tr • info@liderfilo.com.tr 
İstanbul Ofis: 
Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. Ağaoğlu 
My Office 212 No:5 Kat:23 D:390 Güneşli / İstanbul
Tel: (0212) 500 35 75 • Faks: (0212) 500 35 80
Call Center: 444 9 011 •  info@liderfilo.com.tr
Ankara Ofis: 
Saray Cumhuriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. 
Ak Sok. No: 8 / 9 (1 B) Pursaklar / Ankara
Tel: (0312) 399 46 46 • Faks: (0312) 399 59 00
Call Center: 444 9 011 •  info@liderfilo.com.tr
İzmir Ofis:
Atıf Bey Mahallesi 65. Sokak No:5/A
Gaziemir / İzmir
Tel: (232) 252 07 17  Faks: (232) 252 02 06
Call Center: 444 9 011 •  info@liderfilo.com.tr

MAKS TURİZM OTO KİRALAMA
Çavuşoğlu Mah. Spor Cad. Alacakaya İş Merkezi No: 
84  K:1 Kartal/İstanbul 
Tel: (0216) 488 31 73 • Faks: (0216) 488 31 78 
www.maksturizm.com
servet.kulan@smartsgc.com

MAR CAR RENTAL
Silahtarağa Cad. No:163/1 SSK Hastanesi Yanı
Eyüp/İstanbul 
Tel: (0212) 417 29 29 • Faks: (0212) 615 00 71 
www.marcarrental.com 
yildirayerdogdu@marcarrental.com

MAYGOLD FİLO
Bahçelievler Mah. Zümrüt Cad. Leman Sokak No: 16
Pendik/İstanbul
Tel: (0216) 384 44 44 • Faks: (0216) 511 14 44      
www.maygoldfilo.com

MEDOS FİLO KİRALAMA
E-5 Yanyol Fidan Plaza Pamukkale Sokak
No:2 Soğanlık, Kartal - İstanbul
Tel: (0216) 427 42 42 • Faks (0216) 427 27 19
www.medosotomotiv.com.tr
info@medosotomotiv.com.tr

PASİFİK OTO
Kore Şehitleri Cad.45/9 Zincirlikuyu – İstanbul
Tel: (0212) 275 42 44 • Faks: (0212) 272 04 61
www.pasifikoto.com.tr
pasifik@pasifikoto.com.tr
Ankara
Tel: (0312) 426 08 88 pbx • Faks: (0312) 426 07 77

PLAN TOURS
Cumhuriyet Cad. No: 83/1 Elmadağ/İstanbul
Tel: (0212) 234 77 77 • Faks: (0212) 231 89 65 
www.plantours.com
operation@plantours.com

PUSULA OTO KİRALAMA
Ressam Salih Ermez Cad.15/1 Gözcübaba 
Göztepe/İstanbul 
Tel: (0216) 565 48 47 • Faks: (0216) 566 25 99 
www.pusulaoto.com • info@pusulaoto.com

RENTO FİLO YÖNETİMİ
Evren Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi,
C Blok K: 2/6  Güneşli /İstanbul
Tel: (0212) 489 02 02 • Faks: (0212) 489 02 06 
www.rentofilo.com • info@rentofilo.com

RICH RENT A CAR
Sefa Sirmen Bulv. Grand Yükseliş Oteli 
Lobby Katı İzmit/Kocaeli 
Tel: (0262) 335 55 00 • Faks: (0262) 335 17 60 
www.richrent.com
zenginotm@superonline.com 
reservation@richrent.com 
İzmit / Kocaeli
Tel: (0262) 325 06 07 Faks: (0262) 324 55 22
Gölcük / Kocaeli
Tel: (0262) 412 86 86 Faks: (0262) 412 09 60

MENGERLER KİRALAMA
Yılanlı Ayazma Sk. No: 12 34020
Davutpaşa / İstanbul 
Tel: (0212) 484 33 00
Faks: (0212) 841 80 15 
www.mengerlerkiralama.com
aynur.celtik@avm.com.tr 
İstanbul Davutpaşa
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 841 80 15
İstanbul Etiler
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 358 48 34
İstanbul Kozyatağı
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0216) 573 00 20
İstanbul İkitelli
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 671 11 78
İstanbul Esenler
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 658 10 47
Adana
Tel: (0322) 346 25 00 • Faks: (0322) 346 05 54 
Adana
Tel: (0322) 429 52 52 • Faks: (0322) 429 33 30
Ankara
Tel: (0312) 252 70 80 • Faks: (0312) 252 70 90
Bursa
Tel: (0224) 211 74 15 • Faks: (0224) 211 74 12
Kocaeli
Tel: (0262) 371 32 57 • Faks: (0262) 371 24 61
Milas
Tel: (0252) 513 79 30 • Faks: (0252) 513 79 40
Tekirdağ
Tel: (0282) 685 48 31 • Faks: (0282) 685 48 41
İzmir Bornova
Tel: (0232) 462 60 34 • Faks: (0232) 462 40 13
İzmir Merkez
Tel: (0232) 274 66 66 • Faks: (0232) 274 66 68
Samsun
Tel: (0362) 256 21 00-07 • Faks: (0362) 256 22 01
Sivas
Tel: (0346) 226 17 87 • Faks: (0346) 226 14 20

MERCEDES-BENZ FİNANSAL HİZMETLER
Tem Otoyolu Hadımköy Çıkışı Mercedes Cad. 
34500 Bahçeşehir /İstanbul 
Tel: (0212) 866 65 65 • Faks: (0212) 858 09 67 
www.mercedes-benz-finansalhizmetler.com
kubra. keskindokur@daimler.com

MILLER CAR RENTAL
Merkez Mah. Erseven Sokak No: 3
Kağıthane-İstanbul
Tel: (0212) 246 06 47 • Faks: (0212) 240 20 60
www.millercarrental.com
info@millercarrental.com
İstanbul Kağıthane                
Tel: (0212) 246 06 47 - 48
Çanakkale 
Tel: (0286) 263 63 63

MOR&MORE RENT A CAR
Genel Müdürlük: Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi 
No: 108/1 K: 9 Esentepe-İstanbul
Tel: (0212) 288 29 71 • Fax: (0212) 288 29 83
Bodrum: Cafer Paşa Caddesi, Karakaya İş Merkezi 
No:63/C Bodrum
Tel: (0252) 316 12 00 (pbx)
Faks: (0252) 316 36 46
İzmir: Atıfbey Mah. Etiler Cad. 31/A
Gaziemir/İzmir
Tel: (0232) 251 10 72 • Faks: (0232) 251 10 74
0 (850) 455 36 67 - 444 9 MOR (667)
www.morandmore.com
info@morandmore.com

MULTI CAR  RENTAL  - MCR  / MULTINET 
KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.
Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok.
Multinet Plaza No:12 Şişli 34394 İstanbul
Tel: 444 56 87  Fax: (0212) 274 85 85 
www.multicarrental.com
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OPTIMAL - AUTO LEASE
Maslak Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No.4 
K.9 D. 29 Şişli-İstanbul 
Tel: (0212) 290 70 20 • Faks: (0212) 290 70 24 
www.optimalautolease.com 
info@optimalautolease.com

ÖLMEZLER - İBS TURİZM
Atatürk Cad. No: 374/A D:4 Alsancak/İzmir 
Tel: (0232) 464 61 50 • Faks: (0232) 422 05 50 
www.olmezlergrup.com
info@olmezlergrup.com
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SIXT RENT A CAR /
ARTI SEYAHAT ACENTESİ A.Ş.
Cumhuriyet Bulvarı N:141/A Alsancak / İzmir
Tel: (0232) 463 89 99 • Faks: (0232) 463 13 75
Rezervasyon Merkezi: +90 (232) 444 00 76
www.sixt.com.tr • 4440076@sixt.com.tr
Çağrı Merkezi: 444 0076
Ankara Havalimanı
Antalya Havalimanı
Bodrum Ofis
Bursa Şehir Ofis
Bursa Havalimanı
Çerkezköy Şehir Ofis
Dalaman Havalimanı
Diyarbakır Ofis
Gaziantep Şehir Ofis

S

TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR 
TAŞIMACILIK TİC. VE İNŞ.LTD.ŞTİ.
Ankara Merkez
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:252
Macunmahallesi Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0312) 397 34 34 
(0312) 591 34 12
Faks: 0312 397 13 13 
(0312) 397 24 81
İstanbul Merkez
İstanbul Cad. Nazlı Sokak Gökmahal
B-21 Göktürk-Kemerburgaz / İSTANBUL
Tel: (0212) 322 32 11
Faks: (0212) 322 34 28
www.tanoto.com.tr
info@tanoto.com.tr 
kiralama@tanoto.com.tr

TEB ARVAL ARAÇ
FİLO KİRALAMA A.Ş.
Gayrettepe Mah. Yener Sok. No: 1
Kat 5 – 6 34349  Beşiktaş/İstanbul 
Tel. (0212) 337 55 00 • Faks (0212) 292 64 30
www.tebarval.com.tr tebarval@tebarval.com.tr

THRIFTY CAR RENTAL
Rezervasyon & Merkez Ofis:
Tel: +90 444 22 07 • +90 212 603 61 82
Fax: +90 212 603 61 84
E-mail: info@thrifty.com.tr
Istanbul Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar Terminali
Tel: (0212) 465 81 00 / 01
Istanbul Atatürk Havalimanı
İç Hatlar Terminali
Tel: (0212) 465 31 53 / 55
Istanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
(Terminal Karşısı)
Sabiha Gökçen Havalimanı Karşısı
Ankara Cad. No: 409 / Lukoil Benzin İstasyonu
Kurtköy Tel: (0216) 482 55 11 / 51
Istanbul Taksim
Abdulhakhamit Cad. No: 34 Green Park Hotel
Taksim Tel: (0212) 235 06 06
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Dış Hatlar Terminali 
Tel: (0232) 274 11 71
Ankara Esenboğa Havalimanı
Dış Hatlar Terminali
Tel: (0312) 398 24 54
Kayseri - Şehir Merkezi
Tel: (0352) 222 63 66
Malatya
Anemon Hotel (Şehir Merkezi)
Tel: (0422) 238 18 40

Gaziantep Havalimanı İç Hat
Gaziantep Havalimanı Dış Hat
İstanbul Etiler Ofis
İstanbul Astoria Alışveriş Merkezi Ofis
İstanbul Ataşehir Ofis
İstanbul Kozyatağı Ofis
İstanbul Çekmeköy / Ümraniye 
İstanbul Atatürk Havalimanı Ofis
İstanbul Hilton Ofis
İzmir Şehir Ofis
İzmir Havalimanı
Kayseri Şehir Ofis
Kayseri Havalimanı
Kapadokya Ofis
Kuşadası Ofis
Marmaris Ofis
Adana Ofis
Samsun Ofis
Samsun Havalimanı
Sivas Ofis
Sivas Havalimanı

STARFİLO FİLO HİZMETLERİ A.Ş.
Fatih Mh. Yakacık Cd. No: 24
Ortadağ – Sancaktepe-İstanbul
Tel: (0216) 999 49 94 • 444 03 02
(0542) 453 19 14 • Faks: (0216) 561 24 81
info@starfilo.com.tr • www.starfilo.com.tr
İstanbul Yeşilköy Ofis Tel: 444 03 02
Mersin Ofis Tel: (0324) 676 47 33 • 444 03 02
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ULUGÖL OTOMOTİV SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Çiçek Sk. 
No.2  Ataşehir/İstanbul
Tel: (0216) 575 50 55 • Faks: (0216) 573 06 05 
www.filonet.com.tr • info@filonet.com.tr

ULUSOY RENT A CAR
Cumhuriyet Cad. No:161/2 34373
Elmadağ / İstanbul 
Tel: (0212) 225 10 00 • Faks: (0212) 232 03 36 
www.ulusoyrentacar.net • mali@doruk.net.tr

ÜÇYILMAZLAR TUR. ve OTO BAKIM SER. 
HİZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Seyrantepe Mh. Altınay Cad. No: 9
Kağıthane/İstanbul
Tel: 0212 321 33 10 /11  •  Faks: 0212 321 33 12
www.ucyilmazlaroto.com 
coskun@ucyilmazlaroto.com 
Antalya
Gazi Bulvarı Demokrasi Kavşağı No:800
Tel: 0242 313 12 91/93/95 • Faks: 0242 313 12 82

ÜLGER RENT A CAR
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali 
No: 1/A Yeşilköy/İstanbul 
Tel: (0212) 465 35 16 • Faks: (0212) 465 35 17 
www.ulgerrentacar.com 
ulger@ulgerrentacar.com

YUNUS OTO KİRALAMA
Tepecik Yolu No.14 Etiler - İstanbul 
Tel: (0212) 257 80 80 • Faks: (0212) 257 86 50 
www.yunusrent.com • resv@yunusrent.com

ZAFER RENT A CAR
Akdeniz Cad. No: 8 35210
Pasaport-Alsancak/İzmir
Tel: (0232) 425 66 00 • Faks: (0232) 483 09 04 
www.zaferrentacar.com
info@zaferrentacar.com 
İzmir Havalimanı 
Tel/Faks: (0232) 274 23 74
Rezervasyon Tel: (0232) 425 66 00

ZEPLİN CAR RENTAL
Kore Şehitleri Cad.38/8 Zincirlikuyu /İstanbul 
Tel: (0212) 444 01 34 / 273 24 00
Faks: (0212)273 28 88
www.zeplincar.com • res@zeplincar.com
İstanbul / Merkez
Tel: (0212) 273 24 00
Faks: (0212) 273 28 88
İstanbul / Zincirlikuyu
Tel: (0212) 273 60 35
Faks: (0212) 273 60 36
İstanbul Atatürk Havalimanı
Tel: (0212) 273 24 00
Faks: (0212) 273 28 88
İstanbul / Bostancı
Tel: (0216) 362 42 48
Faks: (0216) 362 42 50
İstanbul / Pendik
Tel: (0216) 511 18 25
Faks: (0216) 511 18 26
İstanbul / Esenyurt - Beylikdüzü
Tel: (0212) 423 06 34
Faks: (0212) 423 06 33 
Ankara / Çankaya
Tel: (0312) 441 22 55
Faks: (0312) 442 46 66
Ankara / Çankaya
Tel: (0312) 437 38 32
Faks: (0312) 437 38 42 

TFS OTO KİRALAMA
Hüseyin Çelik Sok. No:3 D:10
Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul
Tel: (0216) 380 36 00 • Faks: (0216) 380 81 40 
www.mineralgroup.com.tr 
info@mineralgroup.com.tr 
İzmir
Tel: (0232) 374 28 20 Faks: (0232) 374 28 40

TUNA FİLO KİRALAMA
Zümrütevler Mahallesi Nazmi İlker Sokak
Tuna Plaza No: 6 Maltepe / İstanbul 
Tel: (0216) 441 72 42 • Faks: (0216) 441 27 08
www.tunafilo.com • info@tunafilo.com

TRAVELIUM TOURISM AND
TRAVEL AGENCY 
Taksim Taşkışla Cad. Hyatt Regency Otel 
No:1 Beyoğlu/İstanbul 
Tel: (0212) 240 88 20 • Faks: (0212) 240 81 10 
www.travelium.com.tr
rentacar@travelium.com.tr 
barslan@travelium.com.tr

TRIO CAR RENTAL
Kısıklı Mah. Alemdağ Yanyol Cad. No.8 E/1 
P.K. 34692 Üsküdar /İSTANBUL
Tel: (0216) 505 45 42 • Faks: (0216) 505 45 12
www.triocarrental.com
info@triocarrental.com
Merkez Rezervasyon
Tel: (0212) 505 45 42 • Faks: (0212) 505 45 12
rezervasyon@triocarrental.com 
Hizmet Noktalarımız 
Adana
Adana Şakirpaşa Havalimanı
Ankara
Ankara Esenboğa Havalimanı
Antalya
Antalya Havalimanı
Ayvalık / Balıkesir
Balıkesir Edremit Körfez Havalimanı
Batman Havalimanı
Bursa 
Bodrum
Dalaman
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Erzurum Havalimanı
Gaziantep Havalimanı
İstanbul Atatürk Havalimanı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İzmir
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Kayseri
Konya
Malatya
Marmaris
Nevşehir Ürgüp
Samsun
Sivas
Şanlıurfa
Şanlıurfa Havalimanı
Trabzon Havalimanı
Van

TURENT FİLO KİRALAMA
Nispetiye Caddesi Firuze Sok. 1/1 34340
Etiler/İstanbul
Tel:  0212 351 01 10 (pbx) • Fax: 0212 351 33 03
e-mail:  info@turent.com.tr 
www.turent.com.tr

Ankara / İstanbul Yolu
Tel: (0312) 387 01 34 • Faks: (0312) 387 01 31
İzmir / Havalimanı
Tel: (0232) 274 31 67 • Faks: (0232) 274 31 57
İzmir / Bornova
Tel: (0232) 486 01 34 • Faks: (0232) 486 01 36
Antalya
Tel: (0242) 323 92 44 • Faks: (0242) 323 93 73
Denizli
Tel: (0258) 268 55 65 • Faks: (0212) 273 28 88
Çorlu
Tel: (0282) 673 71 80 • Faks: (0282) 673 71 82
İzmit
Tel: (0262) 325 04 01 • Faks: (0262) 325 04 03
Zonguldak
Tel: (0212) 273 24 00 • Faks: (0212) 273 28 88
Adana
Tel: (0322) 457 07 79 • Faks: (0322) 457 67 86
Afyon
Tel: (0272) 215 40 07 • Faks: (0272) 215 40 07
Aydın
Tel: (0256) 226 33 38 • Faks: (0256) 226 33 39
Balıkesir
Tel: (0266) 221 88 90 • Faks: (0266) 221 8893 
Bandırma
Tel: (0266) 221 88 90 • Faks: (0266) 221 8893 
Batman
Tel: (0488) 213 97 57 •  Faks: (0488) 213 97 44
Bodrum
Tel: (0252) 559 02 65 • Faks: (0252) 559 02 75
Bursa
Tel: (0224) 224 35 87 • Faks: (0224) 224 35 87
Çorum
Tel: (0364) 224 94 94 • Faks: (0364) 224 48 58
Dalaman
Tel: (0252) 612 77 78 • Faks: (0252) 612 39 99
Diyarbakır
Tel: (0412) 229 46 01 • Faks: (0412) 229 46 02
Edremit Tel: (0530) 941 60 39 
Elazığ
Tel: (0424) 233 01 21 • Faks: (0424) 233 01 21
Erzincan
Tel: (0446) 214 69 71 • Faks: (0446) 214 22 49
Erzurum
Tel: (0442) 234 74 84 • Faks: (0442) 234 74 92
Eskişehir
Tel: (0224) 224 35 87 • Faks: (0224) 224 35 87
Gaziantep
Tel: (0342) 324 48 00 • Faks: (0342) 324 48 68
Hatay
Tel: (0326) 221 65 11 • Faks: (0326) 221 65 12
İskenderun
Tel: (0326) 619 01 07 • Faks: (0326) 619 01 07
Kayseri
Tel: (0352) 338 21 40 • Faks: (0352) 338 21 50
Konya
Tel: (0332) 236 51 79 • Faks: (0332) 238 94 34
Kütahya
Tel: (0272) 215 40 07 • Faks: (0272) 215 40 07
Marmaris
Tel: (0252) 413 46 69 • Faks: (0252) 413 46 70
Mersin
Tel: (0324) 333 00 10 • Faks: (0324) 328 85 89
Nevşehir-Ürgüp
Tel: (0384) 212 77 44 • Faks: (0384) 212 77 44
Samsun
Tel: (0532) 428 38 95
Sivas
Tel: (0346) 221 83 61 • Faks: (0346) 295 13 94
Tokat
Tel: (0356) 212 28 44 • Faks: (0356) 212 38 44
Trabzon
Tel: (0462) 328 04 44 • Faks: (0462) 328 04 04
Urfa
Tel: (0414) 312 53 18 • Faks: (0414) 312 53 18
Uşak
Tel: (0272) 215 40 07• Faks: (0272) 215 40 07
Van
Tel: (0432) 214 65 75 • Faks: (0432) 215 47 67
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YES OTO - ENTERPRISE TÜRKİYE
ARAÇ KİRALAMA
Tem Otoyolu Kavacık Kavşağı
Ford Plaza K. 4 Beykoz-İstanbul
Tel: (0216) 680 06 90 pbx • Faks: (0216) 680 06 99
İstanbul Taksim
Tel: (0212) 254 77 19 - 253 58 17
Faks: (0212) 253 58 17
İstanbul / Kavacık
Tel: (0216) 680 06 90 
Faks: (0216) 680 06 99
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Tel: (0212) 465 35 46 – 465 32 39 – 465 04 64
Faks: (0212) 465 35 46
İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0212) 465 77 93  • Faks: (0212) 465 77 94
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İç Hatlar Geliş
Tel: (0216) 588 87 07 – 588 87 06
Faks: (0216) 588 87 05
Ankara
Tel: (0312) 427 64 53 - 426 45 65
Faks: (312) 426 63 87
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0312) 398 21 66 • Faks: (0312) 398 21 67
İzmir
Tel: (0232) 422 71 07 - 422 24 99
Faks: (0232) 422 24 99
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
İç Hatlar Geliş
Tel: (0232) 274 39 10 • Faks: (0232) 274 39 11
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Dış Hatlar
Tel : (0232) 274 62 65 • Faks : (0232) 274 62 75
Adana
Tel: (0322) 453 09 87 - 459 83 25 
Faks: (0322) 458 33 78
Adana Havaalanı İç Hatlar
Tel: (0322) 432 27 43 • Faks: (0322) 458 33 78
Adana Havalimanı Dış Hatlar
Tel: (0322) 432 27 43 • Faks: (0322) 458 33 78
Antalya Havaalanı İç Hatlar
Tel: (0242) 330 35 57 • Faks: (0242) 330 35 58
Antalya Havalimanı Dış Hatlar T-1 Geliş
Tel: (0242) 330 33 16 • Faks: (0242) 330 33 16
Antalya Havalimanı Dış Hatlar T-2 Geliş
Tel: (0242) 330 33 17• Faks: (0242) 330 33 17
Aydın/Kuşadası 
Tel:  0256 618 00 38 • Faks :  0256 618 00 38

Balıkesir-Ayvalık 
Telefon : 0266 312 69 19 • Faks : 0266 312 69 19
Bursa 
Tel: 0224 234 57 55 • Faks: 0224 234 57 55
Bodrum Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali 
Tel: 0252 523 02 16 • Faks : 0252 523 00 27
Batman Havalimanı
Tel: (0506) 508 45 55
Diyarbakır
Tel: (0412) 228 22 17 • Faks: (0412) 228 22 17
Dalaman
Tel: (0252) 697 51 20 • Faks: (0252) 697 51 20
Erzurum
Tel: (0442) 234 30 25 • Faks: (0442) 234 30 24
Erzurum Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0442) 234 30 25 • Faks: (0442) 234 30 24
Gaziantep Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (0342) 336 77 18 • Faks: (0342) 339 13 39
Gaziantep Havalimanı Dış Hatlar Geliş
Tel: (0342) 336 77 18 • Faks: (0342) 339 13 39
Hatay Havalimanı
Tel: (0530) 283 34 11 • Faks: (0326) 221 65 12
Hatay Merkez
Tel: (0530) 283 34 01 • Faks: (0326) 221 65 12
Marmaris
Tel: (0252) 413 61 91
Nevşehir
Tel: (0384) 341 65 41 - 42 • Faks: (0384) 341 65 43
Kayseri
Tel: (0352) 338 21 40 • Faks: (0352) 338 21 50
Kocaeli Merkez
Tel: (0262) 331 55 41
Konya 
Tel: (0332) 220 00 75  • Faks: (0332) 220 00 97
Mardin 
Tel: 0530 036 89 08 • Faks: 0482 313 11 10
Samsun
Tel: (0362) 202 00 15  • Faks: (0362) 202 00 15
Sivas
Tel: (0346) 223 30 58 • Faks: (0346) 223 30 58
Trabzon Havalimanı İç Hatlar
Tel: (0462) 325 32 52  • Faks: (0462) 323 23 16






